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Be onthe vnr, de bon en saoper danog.
Verbeeldt de Maatschappy der geurige Oosterlanden;

De Leeuw van Nederland, die baaren zetel schraagt,

Schiet blixems uit zyn oog, en dreigt, met scherpe tanden,
Al wie haar handel stoort. Dus rust baar slinker voet

Op d’Eendragt van den Staat, en Koop en Zeevaard-teken.
De rechter op den hoorn van vollen overvloed.

’s Lands Vryeeip stut haar stoel, gehandbaast onbezweken.

Haar rechterhand wyst op den Oosterwereldkloot;

Dien nu de gryze tyd ontdekt in later dagen.
’t Betulband Asie geeft al haar schatten bloot.

Gereed de Maatschapey baar offer op te dragen;
Waar aan de Vorsten van dit zegenryk gewest,

En goud en ryk gesteente en parelsnoeren bieden.
Hunne oogen zyn op 'tlichtder Waarheip sterk gevest

Die opent de gordyn, en doet de schaduw vlieden.
Historigennis, die door duistere eeuwen boort,

En d’oudbeid achterhaalt op haar gezwinde wieken;

Hier door Godts wonderen op aarde en zee bekoort
Beschryft de Landen, die het daglicht op zien krieken.

’t Nieusgierig oog beschouwt hier menig vorstenbeeld,
Beschimpt d'Afgodery , of pryst de zeegewasschen;

’t Geweer legt op den grond, van moortvezyn bedeelt,

Dat op hun hoogen throon kan koningen verrassen.
De Faan verbreid den lof des Schrivers, zonder end,

Alom daar ’tVrye Land zyn vlugge kielen zend.

JOANNES VAN BRAAN.
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OUD en NIEUW

DOOVLTEN,

VERVATTENDE
Een Naaukeurige en Uitvoerige Verhandelinge van

NEDERLANDS MOGENTHEYD
In die

GEWESIEN,
BENEVENS

Eene wydluftige Beschryvinge der MOLUCCOS, AMBOINA, BANDA, TIMOR,
en SOLOR, JAVA, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen

behoorende ; het Nederlands Comptoir op SURATTE, en de
LEVENS DER GROOTE MOGOLS;

ALS OOK

Een Keurlyke Verhandeling van ’t wezentlykste, dat men behoort te weten van
CHOROMANDEL, PEGU, ARRACAN, BENGALE, MOCHA, PERSIEN, MALACCA,

MALABAR, CELEBES of MACASSAR, CHINA,SUMATRA, CEYLON,
JAPAN TAYOUAN of FORMOSA TONKIN, CAMBODIA, SIAM,

BORNEO, BALI, KAAP DER GOEDE HOOP en van MAURITIUS,

Te zamen dus behelzende niet alleen eene zeer nette Beschryving van alles , wat Nederlands Oost-
Indien betreft, maar ook ’t voornaamste dat eenigzins tot eenige andere Europeërs, in die Ge-

westen, betrekking heeft.

Met meer dan thien honderd en vyftigPrentverbeeldingen verrykt.
Alles zeer naaukeurig, in opzigt van de Landen , Steden, Sterkten, Zeden der Volken,

Boomen, Gewasschen, Land- en Zee-dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van
d’Oudste tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen, beschreven, en met veele zeer nette

daar toe vereyschte Kaarten opgeheldert

DOOR

FRANCOIS VALENTYN,
des Goddelyken Woords in AMBOINA ,BanDa, enz.Onlangs Bedienaar
IN VYF DEELEN.
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A, Dpe Goor, sLlny.
GESTRENGE HEER,

VElyk Austerpan in grootheid en cieraad als de
dMoeder van alle de Hollandsche Steden is, alzoo

steekt zy in magt en vermogen in ’t algemein, en in
het byzonder in kragt van handel, en in vertier van

allerlei waaren , boven alle andere Steden van Neder-

land zoodanig uit, dat men bekennen moet, dat geen
andere eenigermaten daar by te vergelyken, en zy als
de algemeene Zoogmoeder dezes Lands is, die aan alle

de andere Steden gestadig als de borst, en ’t noodig
voedsel zoo gulhartig aanbied , dat men , om onge-
veinst daar van te spreken, belyden moet, dat, gelyk
zy de voornaamste zuil is van onzen Staat, die dat

groot gebouw zoo zichtbaar ondersteund, zy daar be-

neven ook gelyk als die grooten Atlas is, die den gan-
schen



PDRAGT.
schen aardkloot, of wel de schatten van ’t Oosten, van
’t Westen, van ’t Zuiden, en van ’t Noorden, niet al-
leen op zyne schouderen torst; maar ook alle de uitmun-

tendste en dierbaarste waaren, die men in de vier deelen
des aardryks vind, in haaren schoot vertoond, en aan

de gansche wereld als met een weergadeloozen over-
vloed aanbied.

Was 'er Austerpan niet, veel andere Steden , die
’t vermogen niet hebben; om zoo veelerlei waaren van

over zee te gaan haalen, zouden quynen , en haare
Hart -ader missen.

Geen Stadt is'er in de wereld bekent, daarmen al het

zeldzaame van de koninkryken der aarde zoo kort by

den anderen vertoonen kan , dan Ansterpan , die

cierlyke wereld in ’t klein, en waar in men alles, wat

de groote wereld ongemeens hier en daar verspreid be-
zit, zoo overvloedig en zoo rykelyk by den anderen

verzameld ziet.

Dus praald zy dan op der aarde onder de magtige
Steden niet alleen van dit Land, maar, ten aanzien

van haaren weergadeloozen wyduitgebreiden Handel,

ook zelf in opzigt van de aanzienelykste Steden van

zoo veel magtige Koninkryken, als een andere Zon,
die met haaren glans het licht der Maan, en van alle

de mindere Starren, als verdooft.
Een zonderling steunzel van deze Stadt, en van onzen

Staat, is het ook, dat zy zulk een voornaam aandeel in
de Maarschappy en Handel op Oosr-Inpien heeft; een
Maarschaepy, die haar weerga ook, in opzigt van
haare Magt en Gezag in ’t Oosten, nergens in de wereld

* kend,



PDRAGT.)

kend, en door welkers wys bestier, nevens de Opper-
bestierders der zelve, hier wel voornamelyk mede, in
de plaats van zeer weinig Visschershutten , zoo veel
Vorstelyke wooningen en marmere paleizen, wel eer
als uit de modder en ’t moeras opgerezen, te voorschyn

gekomen zyn.
Niets is’er dan billyker, dan dat een Schryver, die

van de grootheid des Handels, en van ’t vermogen van

onzen Staat in ’t Oosten, en voor al ook van deze

groote Stadt daar, genegen is te schryven , en zyn
Werk aan eenig vermogend Heer op te dragen , daar

toe een Heer uit die Moederstadt van den Handel, en

te gelyk ook een Heer, die mede aan ’t roer van die
magtige Maatschappy zit, verkieze, alzoo die wel de

grootste betrekking , om de reeds aangehaalde rede-

nen , daar toe heeft, en ook allerbest in staat is, om

over zulken Werk te konnen oordeelen, en den Schry-
ver te dekken.

Dit is de reden, Wel-Edele, Groor-AchTBAARE,
Cestrenge Heer, die my bewogen heeft, om dit

Werk aan U WeL-ED: GROOT-AcHTp: met veel

nedrigheid op te dragen, met een eerbiedig verzoek,

dat U WeL-Ep: GRoOT-AchTp: het zelve gelieve
in haare bescherminge te nemen, en het met de wyd-

uitgebreide vleugelen van haar groot gezag gunstelyk
te overschaduwen.

En hoewel de Schryver nog geen gelegenheid ter
wereld gehad heeft, om het allerminste van deze U
WeL-Ep: Achtb: gunst te verdienen , zoo heeft

hy dit Werk daarom te meer aan U WEL-ED: GROOT-
AcHtb:
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Achtb: willen opdragen, om zig daar door by U
WeL- ED: GROOT-AchTp: nader bekent te maaken,
in hoope van daar by een geringen grond te leggen,
waar door hy U WeL-ED: GROOT-ACHTB: eeniger-
maten behagen , en reden geven mogt, van by deze
of gene voorvallende gelegenheid een gunstig oog op
hem te slaan, te meer, dewyl het de Heeren van Am-
sterdam zoo eygen is, op Lieden van neerstigheid en
verdienste te letten, en in dien opzigte ook te toonen,
dat zy agting voor zulke Mannen hebben, die alle
hunne kragten inspannen, om dezen Staat eenigen luister
by te zetten, en zich daar by aangenaam te maaken.

God , die de zaaken der wereld bestierd, bewaare
niet alleen die groote en roemweerdige Moederstadt,
maar ook die Wyze Overheden en Magtige Bestierders
der zelve, en onder Haar Wel-ED: GRoOT-
AchtBaarhepen ook voornamelyk U WEL-ED.
Groot-Achtp;, nog in lengte van jaaren, op dat
het U WEL-ED: GROOT-ACHTBAARHEDEN, de

algemeene Zoogmoeder onzes Lands, en, door haare
zoo magtige onderschraging, ook den Staat van Neder-
land nog lang welgae.

Den Albestierder bewaare inzonderheid ook U WeL-
Ep: GrooT-AchtB , als een groot en by alle wel-
meinenden welbekend en gunstig Voesterheer der Ker-
ke, Beminnaar van waare Godvrugtigheid, en Begun-

stiger van alle, die zugt tot de zelve, en tot het wel-
wezen van deze Stadt en Staat betoonen , nog veele

jaaren , op dat de zelve onder U WeL-ED: GROOT-
Achtb gunstig en wys Bestier nog lang welvaaren

Hyen bloejen mag.
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Hy zegene U WeL-ED: GROOT-AchTB; Per-

soon, zoo dierbaar voor die Stadt, en voor den Staat,
en begunstige des zelfs WeL-EDeL Huis met alle de
Zegeningen, die het zelve tydig en eeuwig gelukkig
mogen maaken, op dat alle die gene, die U WEL-ED:
Gestrenge opzoo goeden grond beminnen, en on-

der de schaduwe van haare vleugelen schuilen , zich

nog lang daar in verheugen , en redenen mogen heb-
ben, om den Albestierder daar voor van harten, zoo

lang zy leven, te danken.
Dit is de oprechte, eerbiedige, en zeer nederige

wensch van den gene, die, gelyk hy zich zonderling

met die gunst en luister vereerd vind, met U WeL-ED:
GrooT-Achtb naam aan ’t Hoofd van dit zyn

Werk te zien praalen, alzoo alle zyne kragten zal in-
spannen, om zich die eere en gunst meer en meer weer-

dig te maaken, terwyl hy met een diepe onderdanig-
heid betuigd te zyn,

Wel-Edele, Groot-Achtbaare, Gestrenge Heer

UWEL-ED. GROOT-ACHTB; Zeer
nederige en onderdanige Dienaar

FRANCOIS VALENTYN.
Dordrecht den 24n

Augusti des jaars 1724.
VOOR-
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TOT DEN BESCHEYDEN

R.
N LLE

219Elyk het doorreizen van vreemde Landen voor de grootste
23&am- * Mannen te allertyd een uitnemend vermaak geweest is, al-K8

zoo was het wezentlykste van dat vermaak doorgaans ook de
hoope, die zy hadden, van, na het doorworstelen van me-

nigvuldige Zee- en Landgevaaren , eens zoo gelukkig te
. mogen wezen, om aan hunne goede vrienden, bloedver-aemenm

wanten, en voor al aan Geleerde Lieden, alles, wat hen wedervaaren was, mede

te deelen, en ook daar door aan de zelve nict alleen kennis van zaaken, hunne zon-

derlinge opmerking weerdig, en die voor de wereld onbekent waren, te geven,
maar om zich daar door ook als een altyd-flikkerende kroon van eere op ’t hooft te
zetten, om daar mede tot hun dood te pronken.

Dit laatste, om tot den hunnen weder te keeren, heeft aan alle niet mogen ge-
beuren, en die daar mede van God al begenadigt wierden , waren ook alle niet

even wel in staat, om hunne gedagten, over de Reizen, by hen volbragt, aan de
wereld mede te deelen, behalven dat zy alle ook of niet genegen, of niet even be-
quaam waaren, om hunne aanmerkingen met de pen uit te drukken, vooral wan-

neer zy zich de kiesheid en keurigheid dezer eeuw voor oogen stelden, alzoo men
nu gewoon is op het allerminste te vitten, en om zelf een groote menigte van zaa-
ken, schoon men’er de minste kennisse niet van heeft, met een groot gezag te be-
dillen.

Zom-
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Zommige dezer Reizigers, ten deelen hier door afgeschrikt, ten deelen
ook onbequaam , om zelf zoo keurlyk en cierlyk, als deze dertele eeuw

vereischt, te schryven, hebben het daarom beter geoordeelt , hunne schriften
aan eenige der Geleerdste Mannen over te geven, om daar van zulken opstel
te maaken, als zy meinden te konnen volstaan, zoo om aan hunne begeerte,
van hunne Reizen en aanmerkingen ’er over aan de wereld mede te deelen, te
voldoen, als ook om voor andere niet bloot te staan , verzekert zynde , dat die

Mannen, die de pen voor hen opgevat hadden, in staat waaren, om hen te dek-
ken.

Dit nu schynt voor zoo verre wel eenigzins goed te zyn; maar behalven dat een

Man, die deze Reizen zelfs niet gedaan heeft, alle zaaken, tot het opstellen van

zulk een Reize noodig, zoo wel niet, als de Reiziger zelf , weet, zoo is hy ook
doorgaans niet Taalkundig, ’t geen oorzaak is, dat hy de Taal van ’t Land , waar
over hy, schoon anderzins nog zoo verstandig, schryft, menigmaal zoo elendig ra-

braakt, dat een Taalkundige uit zulken beschryving, schoon van een zeer Geleerd

Man, en anderzins keurlyk Schryver, opgesteld, zou moeten oordeelen, dat die
Schryver, op wiens naam zulk een Reisbeschryving in 'tlicht komt, of noit in die
Landen geweest is, of dat hy, zoo by die al zelf bereisde, egter geen kennis ter
wereld van de Taal dier Landen gehad heeft, en hier door ook niet in staat geweest

is, om alle de byzonderheden, tot een nette Reize vereischt, by den Inlander in
zyn eigen Taal, zoo als dat behoort, na te vorschen.

Zulke, schoon ook nog zoo net en cierlyk opgestelde Reisbeschryvingen, kon-
nen geenzins de proeve van een Taalkundig oordeelaar doorstaan, en by aldien zulk
een Werk deerlyk door zoo een niet Taalkundig opsteller mismaakt word,
schoon de aanteekeningen, hem al van een Taalkundig Reiziger overgegeven, nog
zoo net in zich zelven waaren , hoe veel elendiger moeten dan zulke Werken niet

zyn, daar en de Reiziger, en de Opsteller, beide even onbedreven in de Taalen der
Landen, die zy beschryven, zyn, hoedanige Reisbeschryvingen ik 'er verscheide

kenne, en daar men ’er egter maar stout en bot op ingehakt heeft, zonder zig daar
eenigzins aan te kreunen.

Uit dit ontwerp ziet men dan klaar, dat het niet genoeg is, dat men maar reisd,

en de Landen zoo maar doorloopt, maar dat een van de allereerst vereischte zaaken

in een Reiziger, die voorgenomen heeft zyne Reizen in ’t licht te geven, is, om

de Taalen dier Landen, die hy beschryven wil, te leeren, om daar door tot in de
aller-
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allerverborgenste geheimkameren dier Inlanderen in te dringen, en om dus de we-
reld met geen oude prullen en vodden van anderen op te houden, maar om hen met
zaaken, waar op men staat kan maaken, en waar in te gelyk iet fraais opgesloten

legt, te verlustigen; van hoedanigen aard de Reizen van den Ridder Chardyn zyn,
en die daarom een Taalkundig Lezer ongemeen fraai moeten voorkomen , om dat
die Heer alle de hoedanigheden, hier toe vereischt, volmaaktelyk bezat, en de

zelve alomme in zyne werken doet doorstraalen; hoewel weinig Lieden in staat zyn,

om daar over te oordeelen.

Om nu tot het Werk, by my opgestelt, te komen, het is zeker, dat alle Lieden

van kennis en opmerking zullen moeten bekennen , dat zy noit diergelyken opstel
7

van Oostindien gezien hebben, behalven dat hier in een groote menigte van zaaken,
die men noit by anderen, veel min in die nette ordre, gelezen heeft, voorkomen

zal.

Eerst zal men hier doorgaans een nette beschryving der Landen, daar na een ver-
volgend vertoog van de zaaken, in yder Land voorgevallen, en eindelyk een orden-
telyk berigt van de zaaken, tot den Godsdienst behoorende, ontmoeten ; en daar

door zal het wel konnen gebeuren dat men in zulken verhaal, of in de aaneenscha-

keling der zaaken, wel eenige dingen even eens, als zy by anderen voorkomen, hier
mede lezen zal ; doch dit kon niet anders vallen, om dat die zaaken, zoo gebeurt

zynde, ook niet wel anders konden voorgestelt worden.

Het verdere is echt en zuiver werk, waar van men by geen ander Schryver
eenige voetstappen ziet, gelyk dit myn gansch Werk door ook zoo blyken zal.

Daar nu veele der voorige Schryvers, om de bevoorens al aangehaalde redenen,
niet in staat waaren , om de naamen der Landen en Steden , waar over zy schre-

ven , wel te noemen, of net te schryven, en te spellen, om dat zy de Oostersche,
en vooral de Maleytsche Taal, en de Arabische letter, waar van zich de zelve be-
diend, niet verstonden , daar zal men hier ’t gansch Werk door (zoo men maar

eenigzins in staat is om over die Taalen te oordeelen) doorslaande en overtuigende

bewyzen zien, die den Lezer in dezen ten vollen gerust zullen stellen , dat ik die
Taalen in den grond versta, en dat men dierhalven nu niet meer behoeft te twyffe-
len (gelyk wel bevoorens) aan de regte naamen der plaatzen, en of die zoo, als

zy hier worden opgegeven, ook wel regt opgestelt zyn.

Wy hebben ook op verscheide plaatzen getoont , dat men verscheide naamen,

na den aard der Maleytsche Taal, geheel anders, dan hedensdaags by de onkundi-
** gen
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gen geschied, behoorde uit te spreken, hoewel wy egter (op ’t verzoek van goede
vrienden, om niet styfhoofdig te zyn, of te styf op onze Taalkunde te staan, en
om de tong van onze Landslieden wat te gemoet te komen, die juist alle niet ge-
schikt zyn, om twee of drie letters by een wel en gemakkelyk uit te drukken) nog
al deze en gene oude hoewel quaade woorden gehouden hebben, om dat de meeste
Lieden, daar aan reeds gewoon zynde, die zoo ’t gemakkelykst konnen uitspreken,
daar zy zich zekerlyk aan de andere, schoon de regte naamen zynde, niet weinig

stooten zouden, om dat zy veel moeite, om die na de regten aard der Taal uit te

spreken, zouden hebben.

De Voorlooper van ’t Werk, die wy Oup en Nieuw Oost-InpIEn, of
NEDERLanDs MogenthEIp in die Gewesten, noemen, is een opstel op zich

zelven, om de Nederlandsche Natie niet alleen boven alle de Ouden, die oit of oit

in ’t Oosten geweest zyn; maar, voor al in opzigt van hunne Oppermogentheid in

die Landen, en de menigvuldige Koninkryken, die zy daar bezitten, ook boven
alle Europeërs te verheffen , en te toonen , dat die Nazaaten der Oude Bataviers
van hunne beroemde Voorouders niet ontaard zyn, wel verre van daar, dat ik, ge-

lyk sommige meinen, voorgehad zou hebben aan deze en gene van myne Natie by

dit myn schryven groote ondienst te doen. In tegendeel hebbe ik dit over al, waar

ik maar konde, met opzet gemyd, en met bescheidenheid voorbygegaan, om doch

een Werk, anderzins in den grond goed , door deze of gene byzondere drift niet

het allerminste te beswalken.

Men ontmoet daar in ettelyke keurlyke, zeldzame, en noit by eenig ander Schry-
ver opgedolvene Schriften , en een groote menigte van zeer nette en niet zonder

veel moeite opgebaggerde lysten van Onderkoningen, Landvoogden, Bewindheb-

beren, en van de voornaamste Bedienden der E: Maatschappy, waar over zich veele

zullen verwonderen, hoe ik die nog heb weten meester te worden, daar ik die uit

zoo veelerlei Landen heb moeten by een zamelen, ’t welk my meer moeite gekost

heeft, dan men gelooven zou, om dit alles uit de duisternis en vergetelheid weder
uit te graven.

Gelyk ik nu verzekert ben, dat men geen voorbeeld van dit Werk, waar in de
Oude wereld in haar oordeel over ’t Oosten zoodanig tegen ’t oordeel en ’t schryven
der Hedensdaagze wereld, en wel van de Nederlanders daar over, gestelt wierd,
ergens by andere Schryvers oit gezien heeft, alzoo ben ik ook verzekert, dat men
nog veel minder by eenige Reizigers diergelyke nette en uitvoerige beschryvingen

der
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der Moluccos, of van Amboina, Banda, Java, enz. en nog veel minder zoo veel
nette Kaarten en Teekeningen, als men hier ziet, ergens ontmoet heeft, waar over

wy den Bescheiden Lezer zelf laaten oordeelen.

Daar en boven ziet men , voor al in de Beschryving van Amboina, ook de af-
teekening van voorhoofd- oor- en armcieraaden, mitsgaders van veel andere fraayig-

heden, die een groot licht aan veel Bybelplaatzen geven, en waar in zich de Lief-
hebbers van Oudheden zekerlyk zullen verlustigen, alzoo zy nu een klaarder denk-
beeld van veel spreekwyzen, dan wel bevoorens, hier door bekomen, en tot hun

genoegen hier by erlangen zullen, vermits ik verzekert ben, dat noit yemant over
diergelyke stoffen in diervoegen voor my geschreven heeft.

Meer zal ik hier van nu niet zeggen; maar ’t Werk zelf in dezen verder voor my

laaten spreken, met een woord alleen ’er nog dit byvoegende , dat ik meest over
al , in ’t beschryven dezer Landen , ’t Bestek, in myn Ontwerp van ’t Werk

opgegeven, zoo veel als ’t mogelyk is, volge, uitgenomen dat ik hier en daar wel

een kleine verschikking in 't eene Land voor ’t andere (als, by voorbeeld, met

Boero in Amboina, voor Ceram) te beschryven, maake, dat dan ook niet zonder

reden geschied is, en ’t geen aan ’t Werk zelf niet hinderen, maar ’er dienst aan
doen zal.

Vraagt men my, wat my bewogen heeft dit Werk te schryven, niet anders, dan

om eere by de verstandige Wereld in te leggen, om te toonen , dat ik myn tyd,

terwyl nog geen vast Beroep weer kreeg, neerstig waargenomen heb, en om te

beantwoorden dien pligt, die op my, en op alle anderen legt, te weten, om het

talent, dat God my gegeven heeft, na myn uiterste vermogen tot dienst en nut van

’t gemeen aan te leggen, alzoo ik, hoewel een van de allerminste Leden van deze
myne geboorteplaats, my verpligt rekene, om alles, wat in my is, tot verheffing

van myne Natie, tot luister der E: Maatschappy van het Oosten, en, by een zeker

gevolg hier uit, ook tot eere van Dordrecht aan te leggen ; alzoo ’t voor die Stadt

geen oneere is inboorlingen te hebben, die dat klein en als uit de modder opgere-
zen Nederland zoo sterk en zoo kragtig in zynen helderen dag weten te zetten;
zynde het evenveel, hoe, of door wat Lid in den Staat, zulke middelen tot ver-

betering van dat ligchaam worden aangewend, als maar yder Lid zich in dezen van
zynen pligt, die hy in betrekking van den Staat, en van zyn Stadt heeft, quyt;
daar juist van allen niet op gelet word.

Dit heb ik na myn gering vermogen zoeken te beantwoorden, en ook verder ge-

1 3 tragt



VOORREDEN.

tragt tot eere van myne kinderen, en mede-inboorlingen, nog lang, en niet on-
geagt, na myn dood te leven.

Ondertusschen zal ik mynen geest weer met het ontwerpen van eenig fraai Werk
zoeken te verlustigen, en de wereld daar mede hoope geven , dat ik het by dit
Werk niet meine te laaten, te meer, alzoo ik daar in zeer gerust ben, dat alle
bescheidene en verstandige, die mynen yver en toeleg zien, de zelve pryzen, en

nog wel iets van nuttigheid in myn Werk ontmoeten, zich daar van bedienen, en
de misslagen, na den aard der liefde, bedekken zullen.

Als iet zeldzaams mag men ook wel aanmerken, dat de Heer Outhof, tot Emb-

den, in zyn geleerd Werk over Jonas in zeer veele van zyne Stellingen en gedagten

over Ofir, Tharsis, over ’t Compas der Ouden, enz. ten grootsten deelen met my,

en ik met zyn Eerw:, zoodanig overeenstemme, dat men wel met regt zou kon¬
nen denken, dat ik my in dezen van zyn Eerw: gedagten bedient had; doch het is

zoo verre van daar, dat ik de eere niet hebbe van oit dezen Heer gezien, en nog

veel min om dat Werk van zyn Eerw; doorbladerd te hebben , voor dat dit eerste

Deel van myn Werk (waar in over die stoffen gehandelt word) by na wel een
half jaar van te vooren afgedrukt was , alzoo ik zyn Eerw: Werk over Jonas niet

voor den roden Maart uDCCxxIv. gezien heb. Egter moet ik bekennen, dat ik,
hoe verbaast ik ook aan de eene zyde was, my byzonder daar over verheugde, dat

die Heer zyne gedagten by na op een en de zelve leest met my schoeide ; doch
vreesde aan de andere zyde , dat my dit by deze en gene Geleerden wel een vlck

in myne agting geven konde, als of ik maar met een anders vederen zogt te pron-

ken, om welken schyn weg te nemen ik noodig geoordeeld heb deze korte waar-

schouwing hier by te voegen. Dat ik daar in de waarheid spreke, konnen beide
de Drukkers van myn Werk getuigen, alzoo ik dit Werk over Jonas by een derzel-

ven in Maart des zelven jaars eerst gekogt heb.

Ook zal men aan de manier van myne behandeling dezer zaaken genoegzaam

konnen bespeuren, dat ik het Werk in den grond, en in zyne omstandigheden,
nog eenigzins op een andere wyze behandelt hebbe, die my, al dede ik deze op-

regte betuiging niet, by dien Heer, en by een net opmerkend en bescheiden Le-

zer, genoegzaam van deze schyngedagte zuiveren, en verontschuldigen zal; behal-
ven dat ik my geenzins schaamen zou, om, zoo ik dit gevoelen van zyn Eerw:
overgenomen had, dan maar edelmoedig te belyden, dat dit niet myne, maar zyn
Eerw: vinding, en maar alleen een toestemming van my aan ’t zelve was, daar het

nu



VOORREDEN.

nu te zeldzamer en te kragtiger bewys voor dit ons beider gevoelen is, dat wy,

geen kennis aan malkanderen, of malkanders schriften hier over noit gelezen heb-
bende , egter over alle deze zaaken zoo net in gevoelen overeenkomen, en by na

een en de zelve drangredenen daar toe gebruiken.

Eindelyk moet ik nog betuigen, dat ik zeer veel aan verscheide Heeren van aan-
zien hier te Lande verplicht ben, die al het hunne in 't werk gesteld hebben, om,
zoo er hier of daar aan myn Werk nog iets ontbreken mogt, my daar toe de be-
hulpzaame hand te bieden ; welker naamen hier te melden my zeer veel eere zyn

zoude; doch hebbe dit om andere zeer goede redenen nagelaaten.

Vaar wel dan, bescheiden Lezer, van den welken wy niet anders verwagten,
dan dat hy ons nog meer tot nieuwe schryflust aanspooren zal.

FRANCOIS VALENTYN.
Dordrecht den

24 Augusti 1724.

GOPYE
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DE Staaten van Holland ende West-Vriesland, doen
te weten, Alzoo ons vertoont is by Joanues van Braam en Gerard Onder de Linden, Borgers en Boek-
verkoopers te Dordrecht en te Amsterdam, dat zy ondernomen hadden by Inschryvinge te druk-

ken zeker voornaam en aanzienlyk Werk, geintituleert Qun en Nieu w OosT-InDien, vervattende
een Naauwkeurige en Uitvoerige Verbandelinge van Nederlande Mogentheyd in-die Gewesten , enz door FRançoiS
VALERTYN, voorhaen Predikept in Amboina, Banda , enze en aangezien 2y Supplianten bekommert waaren,
dat ’t voornoemde Werk door eenige Baatzugtigen, in ’tgeheel, of ten deelen, ’t zy in ’t Nederduitsch, ’t zy
in andere Taalen zou mogen wordon nagedrukt, en de nieuwe Kaarten en Teckeningen, welke zy tot suy-
ster en opheldering van dit Werk, niet zonder groote kosten in 't zelve hadden ingevoegt, in ’t groot of klein
door andere mogten worden geconterffit en nagemaakt, alles tot hunne merkelyke schaade en prejodicie ;
z00 keerden zy Supplianten zig met alle onderdanigheid tot Ons , zeer ootmoedelyk verzoekende, dat het
Onze goedertierne geniefte zy, hun Supplianten , honne Erven, of nun Recht verknygende , te begunstigen
met een speciaal Octroy ofte Privilegie, om geduurende den tyd van vyftien eerstkomende Jaaren het voor¬
noemde Werk, in vyf stukken in Folio, benevens de nieuwe kaarten en leekeningen in ’t zelve ingevoegt,
voor zooverre dezelve uit geeneandere, hier te lande voorheen in ’t licht gegeven , waaren nagemaakt, alleen
en met seclusie van alle anderen , in zoodanigen Formaat en Taalen als zy zouden goedvinden , te mo-
gen drukken, doen drukken, uitgeven en verkoopen, met verbod, dat niemant anders buiten hun Suppli-
anten, hunne Erven, of hun Recht verkrygende, zal vermogen het voornoemde Werk, in ’t geheel of ten
deelen te mogen drukken, doen drukken, uytgeven en verkoopen, onder wat prætext of dexel ’t zelve zou-
de mogen wezen, directelyk of indirectelyk, nog eenig Compendium, Abrege of Verkorting daar van te maaken,
in wat Taalen, of Formaat het ook zoude mogen wezen , nog de nieuwe Kaarten en Teekeningen, in 't groot, of
klein te doen conterfeyten, of namaaken, nog van zoodanige nagedrukt zynde, binnen den Lande van Holsand
en West-Vriesland in te brengen, te verhandelen, uit te geven, of te verkoopen, alles op de verbeurte van de
nagedrukte, geabregeerde, of verkorte, ingebragte, verhandelde, ofverkofte Exemplaaren, en een boete van drie
duizendguldens, of alzulke boete en breuke, als in gelyke zaaken, tegens de overtreders van Onze Octroyen

ZOOISSTen Privilegien, tot vergoedinge van der Supplianten schaade, gewoonlyk gestatueert word.
dat Wy de zaake ende ’tverzoek voorsz overgemerkt hebbende, ende genegen wezende ter beede van de
Supplianten uit Onze rechte Wetenschap, Souvereine Magt ende Authoriteit, dezelve Supplianten gecon-
senteert , geaccordeert en geoctoyeert hebben, consenteeren, accordeeren, en octroyeren haar by dezen,
dat zy geduurende den tyd van vyftien eerst agtereen volgende Jaaren, het voorsz Werk, genaamt Ob n en
NIEVWw OOST-INDIEN, vervattende een Naauwkeurige en uytvoerige Verhandelinge van Nederlands Mogentheyd
in die Gewesten, enz. door FRAnçoIS Valenty n, voorheen Predikant in Amboina, Banda , enz. in diervoe-
gen als zulks by de Supplianten is verzogt, en hier vooren uitgedrukt staat, binnen den voorsz Onzen Lande
alleen zullen mogen drukken , doen drukken, uitgeven en verkoopen, verbiedende daaromme allen
ende eenen yegelyken, het voorsz Werk in ’t geheel ofte deel, in geenerley Formaat of Taalen te drukken,
naar te drukken, te doen naardrukken, te verhandelen, ofte verkoopen, nog de nieuwe Raarten of Teeke-
ningen in ’t groot of klein te doen conterfeiten of namaaken, ofte elders naargedrukt, binnen den zelven
Onzen Lande tebrengen, uit tegeven of te verhandelen en verkoopen, op verbeurte van alle de naargedrukte,
ingebragte, verhandelde ofte verkogte Exemplaaren, ende eenboete van drie duizend guldens daar en boven te
verbeuren, te appliceren een derdepart voor den Officier die de Calange doen zal, een derdepart voor den Ar-
men der Plaatze daar het Casus voorvallen zal, en het resterende derdepart voor de Supplianten , ende dit
t’elkens zoomenigmaal als dezelve zullen worden agterhaalt; alles in dien verstande, dat Wy de Supplianten
met dezen Onzen Octroye alleen willende gratificeeren tot verhoedinge van haare schaade door het nadruk-
ken van het voorsz Werk , daar door in geenigen deele verstaan , den innehoude van dien te authoriseren
ofte advoueren , ende veel min het zelve onder Onze protectie ende bescherminge eenig meerder Credit
aanzien ofte reputatie te geven, nemaar de Supplianten in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude inffuëren ,
alle het zelve tot haaren lasten zullen gehouden wezen te verantwoorden, tot dien einde wel expresselyl be-
gerende, dat by aldien, zy dezen Onzen Octroye voor ’t voorsz Werk zullen willen stellen, daar van geen
geabrevieerde ofte gecontraneerde mentie zullen mogen maaken, nemaar gehouden wezen het zelve Octroy
in ’t geheel en zonder eenige omissie daar voor te drukken ofte te doen drukken, ende dat zy gehouden nul-
len zyn een Exemplaar van ’t voorsz Werk gebonden en welgeconditioneert te brengen in de Bibliotneck van
Onzé Universiteit tot Ley en , ende daar van behoorlyk te doen blyken, alles op poene van het effect van
dezen te verliezen, ende ten einde de Supplianten dezen Onien Consente ende Octroye mogen genieten als
naar behooren, lasten Wy allen ende eenen yegelyken , dien het aangaan mag, dat zy de Supplianten van
den inhonden van dezen doen laaten ende gedogen rustelyk , vredelyk ende volkomentlyk genieten ende
gebruiken, cesserende alle belet ter contrarie. Gegeven in den Hage onder Onzen Grooten Zegele hier aan
doen hangen , op den zeventienden Mey, in ’t jaar ouzes Heeren ende Zaligmaakers zeventien honderd vier
en twintig.

Was geteekent

IS van HOORNBEEK.

Lager stond

Ter Ordonnantie van de Staaten,

SIMON VAN BEAUMONT.
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IN DESCRIPTIONEM

INDIARUM

A VENERANDO ET DOCTISSIMO VIRO

FRANCISCO VALENTINO

AMBOINENSIS ECCLESIAE NUPER PASTORE

A DORNATAM.

8 -14

k, ten tertoen dlante celeten sele
6

Arva ValentInUs presserat ipse pede ,

Quum varios mores populorum vidit &amp; urbes,
Et quod conspicumm dissitus orbis habet,

Cuncta haec victuris credit miracula chartis ,

Quae nunc lecturis inspicienda patent.

Cernitur bis tabulis exacta Orientis imago

Seu veterem cupias noscere sive novum.

Quid foedas reféram caedes fraudesque dolosque,

Gestaque barbarica praelia dira manu:

Quid memorem cultus falsorum &amp; facra deorum,

Pectoraque a vero saeva remota Deo ?

Hic quoque sudavit vir strenuus: hic quoque laetas
Reddidit, &amp; tutas vivere jussit oves.

Hic populis tenebris &amp; nocte sedentibus atra

Sideream lucem noscere posse dedit.
* * * Au-



Audicrunt illum arrecti magno ore tonantem;

Suffecit vires Religio ipsa Viro.

Turba rudis legum tabulis incidere leges

Coepit, &amp; in sancto dicere jura foro.

Eminet haec inter majestas clara Batavi

Nomints &amp; celsum tollit ad astra caput.

Illam perpetuo Reges venerantur honore
Regnaque divitiis conspicienda suis.

Sic mutantur opes opibus : sic aequora fervent

Et lucri studiuom non leve calcar babet.

Barbara quas fruges quas tellus educat herbas,
Carpit inoffensa Belgica nostra manu.

Vive diu felix operis: tua patria curas

Cum tota agnoscet posteritate tuas.

Sic quae constituis monumenta perennia vivent

Et pretium chartis fama benigna dabit.

I quo te plausus animant &amp; vota tuorum:

Mnemosyne coeptis en favet ipsa tuis.

Haec duraturis condet tua nomina fastis,

Ne possit scriptis livor obesse tuis.

DAVID HOOGSTRATANUS.

IN



IN DESCRIPTIONEM

INDIAE ORIENTALIS

REGNORUMQUE ET REGIONUM

ADJACENTIUM,

AUCTORE VIRO REVERENDO

D. FRANCISCO VALENTINO

VERBI DIVINI IN AMBOINA ET BANDA

HAUD ITA PRIDEM MINISTRO VIGILANTISSIMO.

a
8

Wat8
ALENTINE diserte, purioris
Verbi præco, quod EEviterna proles
AEterni Patris, ille Sospitator
Adflictique Redemtor almus orbis
E coelo tulit, ut, tenebricosos
Vi fancte ac sine nube veritatis
Illustrans animos, ferenioris

Adslatu miseros foveret auræ ;
VALENTINE, cus vireta Cirrbae

Recessusque Heliconios reclusit
Intonsus Pater; o novem Déarum
Phoebæique chori medulla; nostram
Quidnam sollicitas, amice, Musam
Romanæque lyræ , canora quondam,
Nunc adsueta silentio lacessis
Plectra: Accedo tamen volens, lubensque,
Dum doctrina tua, &amp; scientiarum

Cupido stimulant meam Camoenam,
Invitantque comam tibi impedire
Lect e monte bivertici coronâ.
Novi, quam mibi curta sit supellex,
Et quod vivida, qua vales, capacis
Ingenl geniique vis vigorque
Vires exsuperans meas, requirat

* * X



Et poscat numeros politiores.
Accedo tamen, &amp; fequor libenter
Qua me cuxque comes peregrinantem
Ducis per pepulos ab axe nostro
Remotos, populos inhospitales
Regna barbara, &amp; Indie potentis
Calentes alio sub orbe fines.

Auroræ domus illa, quæe salutat
Nascentis jubar excipitque Solis,
Te fcriptore superbiens triumphat,
Novoque ambitiosa honore tollit
Excelsum caput, altiusque furgit.
Tu mundi veteres novosque ritus
Eot, oppida rura leta, vicos
Terrarumque babitus notas, situsque
Et tractus varios , quibusque regnis
Sint contermina regna ; tu leonum
Spelæa abdita tigridumque lustra
In silvis aperis, cavasque valles;
Tu faxa &amp; juga celsa , flumina, amnes,
Insulasque mari vago innatantes,
Pontique otia tuta sævientis
Portuum ostia ; tu pigras paludes
Ulmososque lacus, &amp; alta stagna
Præbes luminibus videnda nostris.
Tu plantas , segetesque, tu tenellas
Herbas fructibus arbores onustas,
Flores omnigeno colore pictos,
Et quidquid gremio soli feracis
Eois fruticescit in viretis ;
Tu quodvis animantium , ac ferarum
Genus quadrupedum, anguium, aspidumque
Pestilentia, quæe tamen benigna
Tellus mater alit fovetque, monstra;
Tu que remigio levi suarum
Alarum aérias volant per auras
Stridentum innocuum genus volucrum.
Pennis verficoloribus decorum;
Tu gentem exiguissimam vagorum
Pennulisque tenellulis secantum
Puri Papilionum inane coelt.
Et quacunque minutiora silvas
Pererrant animalcula hortulosve
Tu pisces sluviatiles, marinos,
Et quicquid tremulis fluenta pinnis
Vel motis vada scindit alta caudis;

Tu,



Tu, prédam oceani Patris, lapillos
Distinctos vario colore , gemmas,
Tu ramosa coralla lecta truncis,
Et conchylia tortilique pulcras
Conchas turbine, quasque abunde gazas
Muscosis Thetis Inda condit antris;
Suis nominibus notata quæeque
Dllustrata novo nitore , doct

Ad vivum mibi pingis in tabella.
Te ductore, perambulo , Viator

Indefesse , perambulata quondam
A Duce AEmatbio superba regna
Quum victor Macedonicas phalanges
Et felicia ubique ferret arma.
Ut mentem recreat rapitque nostram
Ganges aureus, aureique Gangis
Tellus aurea, quique volvit auri
E venis Adamas flaentem arenam:

At , quenam aura, levi advolans fufurro
Adflat ambrosium binc &amp; inde odorem,
Titillatque meos repenté sensus ?
En aromaticae procul Moluccae
Se sistunt oculis , &amp; illa (cujus
Mons AEtnae similis nigras favillas,
Flammarumque globos, gravemque fumum
Exbalans vomit) insula, ac Tidora,

Amboina opulenta , santaloque
quae nuncAbundans Timor, atque Banda,

Gloriatur in orbe sola toto

Quod crescat propriis agris soloque
Nux myristica &amp; ille flos fragrantis
Nucis , corporibus levamen egris
Et condire cibos decenter aptus;
Testis illa proba improbi laboris
Banda, quiam Malabarice tenellos
Formabas animos, rudesque mentes

Juvente , imbueresque inauguratos
Cultus cognitione sanctioris.
Hinc, te interprete maluere sacra
Dei scripta loqui, tuaque cur
Cecis gentibus est aperta fontis
Vivi limpida vena, nata sontem
Expiare animam, ac jugo tyranni
Subtractam stygii novaque puræ
Indutam niveaque veste vita
Olympi evebere arduas in arces.

* * * Sed,



Sed, quo te rapit impetus morantem
Promovere citos, Camoena, gressus?
E diverticulo redire par est
In viam : eja age furge , Musa , surge,
Ae , vestigia pressiore passu
Filumque bistorici secuta perge.

Salve, Java, novem superba regnis,
Java dives , aromatum feraci
Proventu ter &amp; amplius beata;
Bantamumque Asiatici celebre
Orbis emporium: Jacatra, salve :
Et tu, quæe spoliis onusta opimis
Regum, in veste sedens rigente sulvo
Auro, ostroque rubens, micansque, gemimis
Et flammas imitantibus pyropis
Ut Regina Orientis, inter urbes
Eoas caput erigis , ferasque
Compellis tua ferre jura gentes,
O Battavia, mater alma , nostra
Fida Battaviæe columna, salve :

Tu quæcungne sinu fovet benigno
Et Gangetica gignit ora vectas
Centenis ratibus per universum,
Qua sol nascitur occiditque mundum
Hollandique soli horrea alveosque
Messe odorifer reples, &amp; omni
Quam mittit peregrina terra merce.

Quo me denique, quo peregrinantem
VALENTINE pererudite, ducis :
Adparent Sumatræ , Taprobanæque
Regna uberrima, Jaffanapatamum
Ceilanum casiamque cinnamonque
Exbalans, Coromandelæque tractus
Braminum celebres choris scholisque.
Hic Gangis spatiosus ecce sese
Explicare sinus videtur, ille
Sinus , qui toties inauspicato
Bengale haud procul abjacentis oras
Adlatrat furibundus estuansque.
Quid Mocham loquar, aut capace portu &amp;
Celsis conspicuam arcibus Malaccam!
Quid tot sceptra Malabarum, tuisque
Tot Regna, haud memorata trita plantis ?

Hec &amp; plura tuæe labore penna

In fidelibus explicata chartis
Dedicata sacræ perennitati

Das



Das prodire novo adparata cultu;
Temporique animam vetustiori.
Vitamque bistorie facemque fastis
Addis e tenebris latebricosis.

Onullo moritura scripta seclo
Votis omnibus expetita dudum
Rasa pumice, cedri peruncta
Atque incude novata, ad umbilicum

Tandem ducta, quibus chorum eruditum
Totius tibi demereris orbis:

Quam vos nunc cculis juvat videre
Et nunquam manibus tenere fessis :

VALENTINE, tuo labore macte.
Plaudit, explicitisque Gloria alis
Te circumvolitat serena, &amp; altam
Prægestit tibi præparare sedem
Quam nec concutiant protervus Auster
Nec tonitrua rauca nec procellae.
Dum Bona comitata Mente Fama
Destinat meritis tuis theatrum

Quo te carminibus canent, ab ortu
Primo solis ad ultimum cubile,
Queis Muse sapiunt venustiores.
Perge perge avibus tuum secundis
Nomen nobile faucibus profani
Vulgi subtrabere, invidoque leto.
Prome mactea, que placere possint
Choro Palladiqque, Gratiisque:
Prome delicias, dapesque posthac
Hoc te poscit Apollinarium ordo

Virorum ; hoc jubet ipse Apollo) tales,
VALENTINE, quibus sepulcra vivens
Struxisti tibi gloriosiora
Quam quæe Caris amata, vel superba
Extruxit monimenta Mempbis unquam.
Sic te pulcer Honos beet , favensque
Virtus, sic veteres tibi forores

Neant stamina fortiora eantque
Metallo e meliore semper annt.
Hanc desiderii, piuque summam
Voti e pectore candido sluentis,
Tu, cui lingua animusque melle legis
Suadæque inlita perpluit superne
Hoc in te fidei perenne signum,
Mansuri accipe pignus hoc amoris.

CORN. VAN ARCKEL.
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INDIAM ORIENTALEM

ANTIQUAM ET NOVAM

LUCULENTE DESCRIPTAM

A VIRO VENERANDO
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QUONDAM VERBI DIVINI MINISTRO

DOCTISSIMO FIDELISSIMO

IN INSULIS

A MBOINA ET BANDA.

&amp; divitis auriidie, oyuae ggurirve gecomroroor,
Spargis odoriferas per tua colla comas,

Cujus in adspectu roseas Aurora quadrigas
Jungit, Apollineas praegrediturque faces;

Fert animus tua regna, urbes, tua templa, domosque
Cernere, quid fluctus, quid tibi terra ferat

Quæ studia, &amp; mores populis quae gloria regum,
Foedera quae faciant, qualia bella gerant.

Nec mora, tentemus; sed nulla pericla subire,
Nec Juvat immensae taedia ferre viae.

Non tamen Oceani posco tractare tridentem,
Nec regere Aeoliae claustra sonora domus,

Ut



Ut mibi coerulei vastum maris aequor aranti
Praebeat optatam ventus &amp; unda viam.

Non ego Triptolemi cupio fraenare dracones,
Vel quibus Aeetis perfida vecta fuit

Nec veniant pedibus Persei talaria nostris,
Ut mibi per coeli nubila detur iter.

Sola VALENTINI cultissima pagina sola

Sufficit, haec tantae dux erit una viae.
Haec faciet Patriae dulces non linquere fines,

Et tamen externas visère posse plagas.
Hac duce , despiciam sluctus, rabidasque procellas,

Crebraque de piceo fulmina sparsa polo,
Et quassos scopulos, fractasque ad littora voces,

Hic ubi navifragos mors manifesta rapit:
Hac duce, per silvas errabo tutus opacas,

Antra petam, humano non adeunda pede;
Hac duce , desertas visam inviolatus arenas,

Nulla ubi ferventem sublevat unda sitim;
Aérios scandam montes &amp; inhospita saxa,

Nubila quae celso vertice summa secant.
Nec mea terribiles turbabunt corda leones,

Coeruleique angues, fulmineaeque tigres;
Nec metuam barros immani mole minaces,

Quaeque magis forsan monstra stupenda feras.
1bo ubi saeva ferox incendit praelia Mavors,

Et Ganges rubras volvit, &amp; Indus quas.
Insani caecas contemnam militis iras,

Quaeque duas causas spicula mortis babent.
Jam mibi, jam videor per aperta pericula praeceps ,

Quaecunque aut tellus, aut habet unda, rapi.
Jam feror Aurorae per règaa potentia, &amp; adsum

Praesens, quo cupidum me meus ardor agit.
Prima meis Ternata oculis flammantia pandit

Culmina, nec levius, quam furit Aetna, furit.
Ut propius vento regali sanguine tinctam,

vere species horrida: monstrat humum.
Tu melius tollis virides, Ansoiwa, capillos,

Qua nil, quod perflet, gratius Eurus habet.
Fallimur: an Nereus montes super arduus instat,

Fluctibus &amp; nubes aequiparare cupit:
Immo ita: totum humeris montana cacumina pontum ,

Apta magis silvas sustinuisse, gerunt,
Et quo vix penna tendunt trepidante volucrès,

Invenit hospitium squammea turba suum.
Illic Celepes studiis asperrima belli

Coeruleis scindit nubila summa jugis.

* * * * Illic



Illic magnanimis LuConia servit lberis,
Et clarum  regis nomine nomen habet.

Parte alia horrendas sumit JAPOniA poenas
Grexque peris variis Kaveriane modis :

Discite Justitiam moniti nec avara cupido
Tecta toga sanctae relligionis eat.

Ad Zephyrum innumeris quae surgit turribus aula.
Nilque, nisi auratum, qua videatur, habet:

Haec illa est, quam larga : Parens bumectat AQuArUM,
Hanc sedem nivei Rex elephantis habet.

Regia quae centum nitidis tnnixa columnis
Undique luminibus nobile monstrat ebur;

slla tenet solium fulgenti adamante coruscum
Quo nil splendidius Phoebus ab axe videt.

Hic sedet, &amp; late vibrat sua sceptra Tyrannus,

Quem Ganges rutilis dives adorat aquis:
Hic sedet, &amp; plus, quam solio radiante, superbit

Quod Tinur invictos inter habetur avos :
Ille Tinur, qui totam Asiam servire coégit.

Cui dedit &amp; vinctas Africa tosta manus.
En tua, Persepolis, sublimia rudera cerno

Quondam Thyrsigero victima caesa Deo.
O utinam tunc, cum tua tecta superba petebat,

Rex Macedo stygiis obrutus esset aquis !
Forsan adbuc stares, Cyrique arx alta maneres,

Impune &amp; posses spernere tempus edax.
Nunc Javae spectemus opes, &amp; maxima regna,

Quam famulis Nereus undique bonorat aquis.
Hic védeo, Moelana, tui monumenta sepulcri

Cui nil, quo certet, Barbara Mempbis habet.
Adspicio formosam urbem, quae nomine pulso

Natali, Patriae nomine laeta meae est.
O Salve Batavi sedes invicta Leonis,

Quae caput e tumidis nobile tollis aquis.
Ad tua fragrantes comportat littora messes

India, &amp; Europae munera laeta capit.
Hinc Leo in infestos fatalia fulmina torquet,

Hinc sociis certam praebet amicus opem.
Evectaim in tantum te nunc spectasse cacumen

Quam juvat, ad cunas &amp; rediusse tuas !
Dum varios casus &amp; tot discrimina volvo,

Ourbs aeterni numine fulta Dei l
Et stupeo Heroum facta haud moritura tuorum,

Invenio Proavos, non sine laude, meos :
Visere purpureos qui non timuere Tyrannos

Verbaque pro Batavum fortia jure loqui:

* Flumen MenAnN, quae vox significat Mater aquarum. Infi-



Infidas inter gentes , saevosque tumultus
Bellorum, vilis queis sua vita fuit:

debes ,Plura quibus, sospes (cis ipsa) Batavia,
Quam fas est nostris enumerare modis.

Cresce precor populis optabile lumen Eois,
Teque oneret gazis India fusca suis.

Cresce, &amp; in adversos sta formidabilis hostes
Quodque geris merito, nomen ad astra vehe.

Sit lauris , sit meta tuis non ulla triumpbis,
Et pereat tantis invida turba bonis.

Quid tibi solvemus scriptor fidissime cujus
India nunc Batavis tota labore patet ?

Magna tuas certe decorarent praemia chartas,
Praemia si meritis mos posuisse foret.

Tu Patriae, toti tu gaudes utilis orbi
Vivere &amp; haec studiis unica meta tuis.

Quid tibi (dum populis interpres pandis Eois
Scripta salutiferi pignora certa Det.

Quae tot fictilium statuas frègère Deorum,
Totque animas Stygiis eripuère vadis

Quae pallens Lojola fugit quamquam impius ille
Tabe sua infecit Solis utramque domum )

Quid tibi debetur3 sed qui te scribere jussit
Cujus &amp; auspiciis est tua ducta manus,

slle tuis meritis tandem, Vir maxime, solvet

Praemia, quae nullo sunt peritura die.

JOH. VAN DEN BROUKE.

* * ** OP



OP DE BESCHRYVINGE

VAN

OUDnNIEUW

OOSTINDIEN,

OF

NEDERLANDS MOGENTHEID

IN DIE

G E WESTEN,

DOOR DEN EERW. HEERE

FRANCOIS VALENTYN,

ONLANGS BEDIENAAR DES GODLYKEN WOORDS IN

AMBOINA, BANDA, ENZ.

a9

B Val ENTyS, die dar der van selt hont geoen
't Oostindisch Heidendom de Heilzon hebt gewezen,
En tweemaal u dien togt getroost tot ’s Hemels eer,
Om ’t blinde volk het zaat der Evangelileer,

De boodschap van gena, trouwhartig in te planten.
Hoe heerlyk spreidde zig dat licht aan alle kanten,
En streek de duisternis van het beneveld oog,
Toen Moor en Heiden zig eerbiedig nederboog,
Om in hun eygen taal, veel klaarder dan te vooren,
d’Orakels van Godts woord uit uwen mond te hooren-

Nu



Nu lust het U, gekeert in ’t lieve vaderland,

Als in een taafereel den luisterryken stant

Der Nederlanderen in d'Indische gewesten

Te maalen, en hoe wyd zy hunnen zetel vesten:

Een werkstuk uitgewrogt door uwe arbeidzaamheid,

Alom geroemt, zo ver de zon haar glanssen spreidt,

Door geen ondankbren tyd, nog nydige eeuw te stremmen.

Hier leert gy wie eerst dorst de woeste golven temmen,

Welk volk den mast oprechtte en moedig onderstont
Den hollen Oceaan te zeylen in den mond,

En stout het doodsgevaar te streven onder d’oogen :

Hoe ver de Tyriers met vlugge zeylen vloogen,

Hoe wyd Karthago, en oud Sidon op dien plas

Zig waagden, zonder hulp van graadboog of kompas:
4Hoe Krête, Rhodes en Sicuné de baaren

Niet verder kliefden dan tot Herkules pilaaren

En ’t Gaditaansche strandt: hoe Jason, na de vragt

Uit Kolchos t'huis gevoert, om schooner gulde vacht,

Op vader Bachus spoor, de zegeryke vaanen

Ontrolde aan Ganges boord, in ’t oog der Indiaanen:

En hoe den Macedoon de zeetogt is mislukt,

Vergeefs tot d’Indus en Hydaspes voortgerukt,

En wat d’aaloudheid van dit land met goude zoomen

Of wonderlyk verhaalt, of wonderlyk mag droomen.

Gy toont waar Salomon en Hiram ’t goudryk strand
Van Ofir door hun vloot ontdekten, aan wat kant

Zy zilver, elpenbeen en ’t goud van Tharsis vonden :

Wie naderhand dien togt zig vrugtloos onderwondden;

En sedert alles schynt in duisternis verwart,

Tot d’Europeër, kloek en handelgraag van hart,

Den weg naar Indie door ’t roode meir dorst baanen,

En d’ingeruilden schat van ’t Ooste, aan karavaanen

Tot by Aleppo of den Nylstroom toebetrouwt,
Met snelle kielen zond naar ’t Adriatisch zout,

Van waar Veneedje, die gesteenten, zyde en kruiden

Met groote winst vertierde aan ’t Westen, Noord en Zuiden.

Nog bleef Oostindie voor ons gezigt bedekt,

Zo niet de Portugees, door winzugt opgewekt,
Na menige onweerbuy en duizend lyfsgevaaren,
Een andren weg naar ’t Oost gezogt had door de baaren,

Het Afrikaansche Hoofd van goede hoop voorby ;

Toen Gama met zyn vloot in hachelyk gety
*XXX 3 Voor



Voor ’t slot des Samoryns gelukkig op quam dagen.
Sins heeft de Taag den roof van ’t Oosten weggedragen,
En, schoon van Malabaarsch en Tursch geweld beloert,

Dien buit Alexandrye en Marcus stadt ontvoert,

En dus de hartaer van hun handel afgesteken.

De Nederlander, schier in laag moeras en kreeken

Verschoolen, ’t slaafsche juk van ’t bloedig Spanje moe,
Dat zynen vryen rug met d'Inquisicyroe
Te deerelyk bestont te geesselen en zweepen,
Zoekt ademtogt op zee door klein getal van schepen:
En onderneemt de reis na ’t Oosten om den Noord;

Daar hy vergeefs door sneeuw en ysberg henenboort,
Om agter Tartarye en noitbezogte stranden
Langs China of Japan in Indien te landen.
Schoon hem dees heldentogt tot drywerf is mislukt,
Hy tragt met nieuwen moed, door geene ramp verdrukt,

Al scheen ’t geval op zyn stoutmoedigheid verbolgen,

Langs ’t Hoofd van goede hoop den Portugees te volgen;

Ja zelf den weg naar ’t Oost door ’t Westen in te slaan.

O Schouten die meer roem, dan eertyds MaGelLaan,

Verdiende op dezen togt, en gy o waterhelden,

Wier naamen ik niet al kan na verdienste melden;

THerMite, HeeMskerk, en Le Maire en OliwiEr,

Spilbergen, Houtnan en van Warwyx, die zo fier

Oostindie eerst bezogt langs heel verscheide streeken,

’t Voegt best aan VALENTYN van uwen lof te spreken,
Daar gy na ruim een eeuw door hem op nieu herleeft,
Op nieu weer op de tong der landgenooten zweeft;
Gy, wier hartvogtigheid aan Neerland deed gelukken

Den speceryoegst van Oostindie te plukken,

Wat blyft de naneef uw’ onkreukbren moed verplicht,
Waar voor al ’t grootsch bedryf der gryze aaloudheid zwigt,

En bey van schaamte en spyt verbleeken moet en bloozen.
Gelyk de dageraat met goud getoid en roozen

Aan d’oosterkim verryst, en baant het gloeijend spoor

Waar langs het daglicht klimt, en breekt de wolken door,

En doet van lieverleë de nevelen verdwynen,

En van het blaau gewelf zyn straalen schooner schynen.
Niet anders heeft de zon van Neërlands mogentheid

In 't Morgenlandsch gewest haar glanssen uitgebreid,

Daar zy de schaduwen van list, geweld en lagen,

Zo inheemsch als uitheemsch, allengs wist weg te vaagen.
Eerst



Eerst wierd de Portugees verjaagt van Bantams ree,

Ternate deelde een schat van kruideryen meë,

En zette alree de poort der vyf Molukken open,
Wanneer ’s Lands Vaders, om der helden moed te noopen,

Te zetten aan hun vuur meer kragt en voedzel by,

Den keten smeedden der vereende Maatschappy,
Die dus met naauwer snoer onbreekbaar saamgebonden,

Na ’t voorbeeld van den Staat en op onwrikbre gronden,

Door eendragt met meer magt het Nederlandsch gezag

Uitbreiden zou naar ’t Oost, in ’s werelds andren dag.
Wat is die keten sins gegroeit en volgeregen
Met dierbre schakelen van overvloed en zegen;

Het nagelryk Ambon, dat Oostersch lustpriëel,
Was d’eerste parel, die dit puiksnoer viel ten deel,

Gevolgt door eene reex van eilanden en ryken :

Het trouwloos Banda moest eerlang de vlag ook stryken,
Als ’t nieuw Bataviè z0 moedig zynen kruin

Om hoog beurde, en verrees op ’t omgewroete puin

Van Jakatra, gelyk een Fenix uit zyne assen;

En , tot een kooptooneel van ’t Oosten opgewassen,

’t Geweld van koningen en keizers wederstont,

En plantte zynen stoel op Javaas vrugtbren grond;
Van waar het hoofdgebied, allengs in top geklommen,

De wetten voorschryft aan ontelbre vorstendommen,

En koningryken; daar nu zyne ontzagbre roe

Zig uitstrekt van Japan tot aan Afryke toe

Hier ziet die Grootvorstin het Oosten al zyn waaren

En specerygewas in haaren schoot vergaaren.

Hier offert het Moluksch gebergte geurig kruid,

Amboina de muschaat en teere nagelspruit:

Hier levert Periie behangzele, ryk doorweeven

Met zyde en gouddraad, als geschildert naar het leven :

Bengale ryk gesteente en allerhande kleur

Van zyde, muscus en de lieflyke ambergeur;

Suratte chitzen vol van bloemwerk, en satynen,

Damaste kleederen en gloeijende armozynen :

De kust van Cormandel de zuivre parelsnoer,

Het sierlyk elpenbeen, en blinkend parlemoer.
Ceylon, zô trots en fier op zyne boompluimaadje,
De verschgeschilde schors van zyn kaneelbosschaadje:

De Samoryn een oogst van peper blank of graau,

En eedle gember dik en welgevoed van klaau:

't Chi-



't Chineesche poreelein, de theerank groen van blaaren,
’t Japansche lakwerk en de goud- en zilverbaaren,
Ja ’t vloeit hier al naar toe, van d’Oost- en Westerkant,
Wat d’Ystroomdichter in den kreits van Morgenland,

Op ’t vliegend paard van prins Bellerophon gestegen,
Op zyn vermaarden togt ontmoette t'aller wegen.

De Maatschappy zent hier ook Neerlands waaren heen,
En maakt met groot gewin den Oosterling gemeen,
Op ’t nieuw Batavisch strand, uit volgeladen boorden,
Al wat zy zaamlen kan uit Zuiden, West en Noorden.

O Maatschappy, die by het nugtre morgenlicht
Met zo veel zegening uw zetel hebt gesticht;

Ol Oceaanvorstin, wiens hoogheid en vermogen
Een rey van koningen met neergeslagen oogen
Eerbiedig hulde doen, en van uw hoogen troon

Beleenen hunnen staf en goude sluijerkroon;
Voor U moet Tyrus en Karthagoos roem beswyken,

Voor U d’aaloudheid met haar watertogten wyken:

Die ’t goud van Ofir ziet gestort in uwen schoot,
Ja 20 veel rykdom als oit Salomon genoot;
Juweelen, elpenbeen en kruiden en gewaaden,

En d’uiterlyke pracht van edele sieraaden,

Waar meë zyn Hoogelied bekleed de schoone Bruid,
’t Stroomt al u toe en valt uw koophof hier ten buit.

Dit zet uw godsvrugt aan dien rykdom te besteden

Om Christus waare Kerk, zyn dierbre Bruid, te kleeden,
Als eertyds Salomon en David, die getrouw
Hun schatten heiligden aan ’s Heeren Tempelbouw.

Gy, die uw vestingen als peerlen en robynen,
Als diamanten en safieren ziet verschynen,

En ’t goud en ryk gesteente in uw gebied bevat,
Daar ’t nieuw Jerusalem mê pronkt in 't Heilig Blad,

Went ook na 't Hemelsch goud Godsdienstig uw gedagten,
Daar zo veel Heidenen, zo veelerlei geslagten,

Als schynen voor uw zorg te wezen uitgespaart,

Om onder hen Godts stadt te stichten hier op aard,

Te spreiden ’t Kruisgeloof in d’Oosterwereldstreeken,
Waar voor de halve maan van Meccha moet verbleeken.

De veder, die hier maalt uw luisterryken stant,
Geeft daar toe middelen van nadruk aan de hand,

Daar zy, in yver nooit verflaauwt, maar onbesweken
Vertolkte in d’eigen taal, die d'Indiaanen spreken,

Godts



Godts nimmerfaalbaar Woord, die onwaardeerbre Bag,

Waar by juweel nog goud van ’t Oosten haalen mag.

De Brachman, opgewiegt in bygeloovigheden,
Beveelt den Indiaan de reiniging der leeden

In ’t levend kristalyn van Ganges breeden vloed,
Te deerelyk helaas met ydle hoop gevoed,
Van ziel en lichaam bei te zuivren in die plassen ;

Heel anders wiert zyn ziel gereinigt en gewassen
In Christus dierbaar bloed, indien dees Oceaan
Vol heilverborgentheen hem eens mogt openstaan.

Ay wilt dan dat kleinood den Heiden overgeven,
Dien zielverkwikbren reuk van ’t eeuwigduurend leven;
Zo zet gy ’t Oosten eens zyn schat met winst betaalt.

Zo groei uw Mogentheid en rykdom onbepaalt.

Zo tref geen storm voortaan uw rykgeladen vlooten,

Maar Neerland, langs hoe meer met zegen overgoten,

Zie d’yzere eeuw door u in louter goud verkeert

Ol Fenixmaagd, wiens jeugd nog eeuw nog jaartal deert,

Ja selfs den ouderdom des Fenix zal verduuren.

Zo moeten all', wie u met nydig oog begluuren

Vergeefs hun pogingen zien tegen u gekant,

En slyten hun gebit op harden diamant.

En gy, ol VALENTYN, wiens onbesproke veder
Hier zo veel zaaken, zo veel' wondren stelt ter neder,

Vergeef ’t myn Zangeres indien ze U niet naar eisch,
Maar slechts in schemerlicht, kan volgen op de reis,

By zo veel koningen, eilanden, ryken, steden,

Zo vol verscheidenheid van Godsdienst, wetten, zeden;

Indien zy hoog gebergte, en rotz, en wildernis,

En bosschen vol gediert , waar aan geen tellen is,

Voorby stapt, zo veel zeen en meeren en rivieren,
En al de zeldzaamheen, die in haar omtrek zwieren,

Moet overslaan, uit schroom voor ’t gloeijend morgenlicht.

Maar Gy, gewoon de zon te zien in ’t aangezigt,

En, als een adelaar op onvermoeide pennen,

Al ’t mindre pluimgedierte in vlugt voorby te rennen,

Wat dankbaarheid is U gansch Neèrland niet verschuld:

Hoe waardig is uw kruin met lauwerloof gehuld:

Hoe waardig is uw naam in marmersteen te praalen:

Die d’eer uws Landgenoots z0 hoog weet op te haalen,
Dat geenerhande volk, beschaafd en onbeschaafd;

Aaloud en hedendaagsch, zyn roem te boven draaft,
* **** Die,



Die, oit op ’t spoor gevolgt van land- of waterhelden,
Van ’t Indiaansch gewest in hun kronyken melden.

De Morgenlander lang voorheen uw zorg betrouwt,
Is u niet min verplicht, o wakkre Kristherout:
Doch word op aard geen krans gevlogten om uw haaren,
Die uw verdienste en deugd naar eisch kan evenaaren,
Zo zy d’Aardsherder zelf uw schild en dierbre loon,

Die siere uw voorhoofd met d’onsterflyke eerekroon;
En wil aan de Oosterkerk nog lang Gezanten schenken,

In hunnen dienst getrouw; door lief nog leet te krenken;

Zo word’ zyn lamm renkoy, nu ’t aardryk door verstroit,
Verzamelt, en zyn Kerk in vollen glans voltoit.

JOANNES VAN BRAAM.

Vertaa-



Vertaaling van het Latynsch EPIGRAMMA,

Onder het Afbeeldzel.

rler ziet gy VALENTYN na ’t leven afgemaalt,
Wiens arbeid nimmer kan na waarde zyn betaalt.
Het Oosten, tweemaal van hem door en door gekroopen,
Komt met hem uit zyn as rondom de wereld loopen.
Noord, West, en Zuid beschoud nu ’t Oost, en kykt zich blind
Aan zoo veel wondren, die men hier te kyken vind.
Geluk, kroonwaarde Manl voor al uw naarstig werken,
Draagt u de onsterflykheid op onvermoeide vlerken.

J. JeNSIUS.

Op het AFBEELDZEL van den

EERWAARDEN HEERE

FRANCOIS VALENTYN,

Met de bygevoegde Sieraaden.

APelles BoonEN’s kunst vertoont de beeltenis,
Des wakk’ren VALENTYNS, getroffen naar het leven,

Zyn boezem, die van ’t merg der Godtspraak swanger is,
Word door het ywerlicht der waarheid aangedreven,

Den weerschyn van dien glans aan ’t blinde Heidendom,
Weleer zyn voesterling, gulhartig me te deelen.

De Afgodery beswymt, en de Alkoran word stom,
Nu de Oosterkerk, zo ryk omvlogten met juweelen,

Doch ryker door Godts Geest, wiens licht haar kruin bestraalt,
Dien Leeraar, haar weleer zo dierbaar, uit de handen

Der Dordsche maagd ontfangt, die als Minerve praalt,
Vermaard door vrygeboor ne en edele Verstanden.

*Dat Bock, het welk Godts hand beschreef met louter goud,
Vol heilverborgentheën, legt open aan haar voeten,

Zo als het VALENTYN heeft in 't Maleytsch ontvoud,

’t Geen Mandaryn en Moor, geknield, eerbiedig groeten.
Thalia, die haar harp van rouwfloers heeft ontkleed,

Verbeeld de blydschap nu van vrienden en van maagen,
Van zang- en kunstgenoot, wier droevig hartenleet

Verzagt is, nu hy, noit meer ’t vaderland te ontdragen,

Alleen in beeltenis niet by hen woond en leeft
Maar ook zyn aangezigt weer voor hunne oogen zweeft.

JOANNES VAN BRAAM.El Kitab.
* * *XX Naa-
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Coenradus lken, Pred. primarius in de St. Stevens-

kerk en Professor Theol. te Bremen.

Henr: Ejcker, Predikant van de St. Stevenskerk, te
Bremen.

Christaan Jonk, gr. p.
an Goeree

EEgidius Tolling.
Fiscaal W: Nobelink.

Nikolaas Blaaupot, gr. p¬
Dr. Jan Fred: Helvetus.
Herman Aatsz
eorge Bruin, gr p.
an Balduin Schulte.
acobus Visscher.

Mr. Arnoldus Elias.
Willem Karnebeck.

Pieter Nobel, gr p.
Mr. Joannes Slicher Thomasz.
C O¬
A de Rogissart.
Sommer en Gerbhart.
Mr.Jacob de la Bassecour, Pensionaris der Stadt

Amsterdam.

Cornelis van Rhuyn, Predikant te Zutphen.
Daniel de Rees, Predikant te Wydenisse.
Willem Bel.

Mr. Hendrik Carbasius, Raad en President Schepen
te Hoorn.

Seger Lakeman en Compagnie.
A: van Hoorn.

G. van Erberfeldt, M. D.
Jacob Balde.

H. J. Reinik, Kitmeester.

Balthazar Lakeman, 12 kl. en 3gr p.
Mr. Simon Emting.
Otto Pas

Paulus Kroger.
Adriaan Loosius.
r. Jan Snoek.

Pieter Bruinsteen.

Hendrik Meisenheim.
Markus van Weert.
Willem van der Meer, junior.
oannes van Enst.
acob Speciaal.
Gideon de Graaf.
Juirinus Collard, Schepen en Commissaris Instruc-

teur van hunne Hoog Mog. te Maastrigt.
Jacob de la Marlier.
Samuël Lugtmans.
acob Spiegelmaaker.

Pieter Roelofsz de Leeuw en Zoonen.
acobus Konynenberg.
hilippus de Graaf.
Mr. Gerard Burghout.
Frans van Aken, Fransz.
Wessel de Bruin.
Kornelis de Boer.

asparus Costerus, gr. p.
Nicolaas Oortmans.
Pieter Duits.
Isak Muyssart.

ohan Moerkamp
ohannes Koekebakker.

Dr. Jan Filip Braine, te Dantzig, gr. p.
David Raillard.
Hendrik Engebrecht.

Servaas Evermans.
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NAAMEN DER

De HE
Jacobus Heeser.
Dionys Molenaar, Directeur van den Levantschen

Handel.

Jean Knobbe, gr. p.
Nikolaas Spring, gr. p.
Jan Gerard Amelding
Samuel Schoonewaid

Sybrand Cats, in den Haag.
Jan Everhard Graver, junior, gr. p.
an Feitama.

Hendrik van Recklinghuizen, gr. p.
Jan Uillenbroek, gr p.
Jacob Meinertshagen.
Zyn Excell: d’Envoié van Meinertshagen.
Jacob Strander, a gr. 2 kl p.
Jan Archer

Mr. Hendrik Tatum
Jacob Raket

Matthias van Woensel, Predikant te Sneek.
Laurens Das

Mr. Jacob van der Dussen, Bailjuw van Amstel
land.

Jan Koster
N N.

Mr. Albert Koning, Oud Burgermeester te Hoorn.
Petrus van Wallendal, Predikant te Hoorn.

Dr. Nicolaas Lakeman, Oud Schepen te Hoorn.
Cornelis van den Berg.
Jacob Voorhoek, Schepen te Sneek.

Wijlem van de Water, 2gr. 15kl. p.
Willem Hengst.

Mr. Leonardus Versluis, gr. p.
oan van Norden

Francois van Limborg.
Mr. Ferdinand van Collen, Heere van Gunterstein,

Tienhoven , Hooftofficier en Raad der Stade
Amsterdam, gr. p.

David van Lennip, gr p.
Mr. Mattheus van Hartogveld.
oan Carel de Roo.

Joachim van Rendorp, Heere van Marquette.
Otto van Thol.

Abraham Romswinkel, gr. p-
Jan de Bakker, junior.
Fredrik Terhoeven.
Picter Boumeester, gr. p.
Pieter Pergeriits.

Gilbert Schouten.
Hendrik Altena
Doede Serps Bakker.

Zeger Alardin
an Fleon, gr p.

Pieter de Fremery, grP.
Waasbergen.
Jan Swart

Balthazar Sweers, gr. p.
Burgermeester Jan Corver.
Francois Beeltsnyder
Nicolaas Swammerdam.
Coenraad Smith.
Thomas Engelmans.
Suffridus Westerhuis
Dirk Rank, 1gr. 6kI p
Jacob Verheiden.

Nicolaas Lemmers, gr. p.
Hubertus Sluyter
Jan Roman.

Al V N. L.
De Ruiter.
D N.

Cornelius Leliveld

Jacob Josias van Bredehof, Heere van Hobrede Secre-
taris van ’t Ed. Mog.: Collegie ter Admiraliteit
in West Vriesland en Noorder Quartier, en
Pensionaris der Stadt Hoorn.

Joan Eakeman.
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INTEEKENAARS.
EREN,

1 P: de Hond, gr p.
Hendrik Roskam.

Lodewyk van Dam.
A: Dykhuizen.

Hendrik Maurits Eyk.
Hendrik Smint.

oachim de Bruin.
Hendrik Ditmars
Pieter van der Burg.
Collegium MedicumHarlemense
Willem van Kessel.

Fredrik Bouquet, i gr. 2kl p.
Jeronimus Haring.
Hendrik Haring
Nicolaas Wildeman.
Willem Hugaart.
Philip Stops.

Aaist de Bruyn.
N N.
Charles Testart.
Pieter Geedorff deJongen.
Frederik Roest

Moses du Val.

Simon Bevel

Gerard Boelema

Salomon Stuytelink.
Abraham Alardyn.
Paulus Akersloot.
Cornelis de Graaf
Pieter de Hollander.
Joannes van Mater.

Gualtherus de Raad, gr.X
Willem Kops.
Matthys van Lee-

Pieter Husson, 2 gr. 4 kl. p
Procureur Loeff.
Mr. Charles Codde.

Jan de Mey, Heere van Lekkerland.
Daniel de Lange.
Jacob van der Cloes.
Gabriel Scholten

oannes Visch, gr. p.
Hendrik Schouten.
Joannes Rypland.

Joannes van Heuven.
a van der Vinne.

Cornelis Schouten
Studiofus.Ewout Os, Juris Utr.

H: B6II

Gerard van Berkel de Sick.
Gerard Brand.

Gerard Doesburg
Procureur Johan van Kampen.
Gerard Winterswyk.

Mr. Jacob Briel, Burgermeester.
Mr. Nicolaas Bogaart, Heere van Belois.
Theodt van den Houte Predikant te Maasland
Herm: van den Houte Predikant te Oostvoorn
Mr. Francois Bogert.
Maximiliaan de Rave.

ohan van Steeland

Simon van Steeland

Mr. Willem Vlaardingerwout, igr. I41 p.
Reinier Boitet, 2gr. 6kl. p.
N N.

N Ne gr. p.
A. de Rogissart, gr. p.
Professor Casparus Commelin.
Gerrit Reints Beerta
Conrector Abraham Buning
Cornelis van der Wolf, Burgermeester te Meden-

blik.

Bartholomeus de Moor, Professor in de Medicy¬
nen, gr. p.

J. van Ellinghuizen.
Simon Schynvoet

**X3 Mr.
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NAAMEN DER INTEEKENAARS.
E EREN.De H

Cornelis Terwe.Mr. Jacob van Oudenstein, Burgermeester tot Alk-
Dr. Cornelis van Kruiskerken.maar.

1 Mr. Adriaan Hallincg.Gillis Dams, gr p.
I Raadsheer Mdolf Visscher.luffrouw Margareta Commelin.

Burgermeester der StadtJacob van der Dussen ,de Wed. A: Moetjes, gr p.
1 Dordrecht.de Wed: Berlinkhof-

16 Mr. Samuël Everwyn.Jacob van Poolsum, 2gr. 14kl p.
1 Cornelis Vereyk.Reynier Ottens.

Johan van Wageningen.Hermanus Mellema, Lt. Colonel en Directeur van
Johannes van Gemert.de Fortificaatien van den Staat der Vereenigde
an de Bruyn.Nederlanden, enz.
Mr. Jacob van de Graaf, Mr. Adriaansz.Doitse Sibrands Diklond.
Hugo Repelaar, Burgermeester der Stadt Dordrecht.Generaal Majoor Frederik van Grovestins.
sohan de Witt.Hendrik Halma, Landschaps en Academy Drukker
Cornelis de Witt.1

der Ed: Mog: Heeren Staaten van Friesland.
Mr. lonan Diderik Pompe van Meerdervoort, HeerePetrus van Rooyen, Predikant tot Goes.

1 van Meerdervoort.Andreas Somerzee, M: D: en Raad tot Goes.
Pieter van der Kemp.Jacobus Ruich.

Gerard Kloek, Predikant te Sprang.Sacharias Coenraats, Predikant tots'Hr. Heyns Kin-
Mr. Hendrik Braets.1deren en Wissekerke.

1 Assuerus van der Straaten.N. K.
Pieter Smits. Pieter Brandwyk van Blokland, Vryheer van Blok-

land.Albertus Freje.
Matthys Bax.lean Francois Lucas.
Mr. Willem Reepmaaker, Heere van Strevelshoek.Willem Kluyt.
Hendrik van Bracht.1Jacob Broedelet.
Herman Boonen.Hendrik van den Aak.

Jan Okkers, Pensionaris der Stadt Zierikzee, en Op¬ lan Bout, Vryheer van Lieshout.
S.C.V.perboekhouder der Oostindische Compagnie
D. V. B-Iter Kamer van Zeeland.

IHartman de Custer. Dirk Marchal.
Simon Breur. lan van Nispen, Gerardsz.

Thomas Hechters.Adriaan Bogaart.

Jacobus Brants. Nicolaus Lydius, Precikant te Maasdam.
De Mony, te Breda.Mr. Dominicus Roosmale. 1.

Mr. Marinus Groeninx. Bartholomeus van Gelsdorp.
Arnoldus Beverman. driaan Snouk, gr. p.
Rutgert van der Heym. Albertus Kastendyk.
Bernard Sas. Hubert van den Burggraaf.
Herbert van der Mey. Pieter Warnier.

Reynier van Doesburg. Pieter Keur.

Johan van Doesburg. Adriaan Braets , lacobsz.

Philippus Losel. Capt. Cornelis van de Graaf.
Jan Bout. Mr. Simon van Slingeland, Secretaris van den RaadWillem Vink, M. D. van Staate
Joo van Aaken. Gerardus Douwius, Predikant te Meerkerk.
Lodewyk van Steenhakker. Casparus Ribaut.

Mr. Jacob Gouwen. Martinus Bosschaart.
ICornelis Spruyt. Roelof Eelbo, Burgermeester der Stadt Dordrecht.

Hendrik Celosse. Francois van Bochoven.
Wilhelmus van Slingeland, Predikant te Sleeuwyk. Arnold Willis, 5gr. 13Kl p.

Pieter Brandwyk van Blokland,Heeren Pietersz. Abraham van Hoey, Rekenmeester van de Graafe-
Mr. Barthout van Slingeland, Heeren Barthoutsz. lyke Domainen, gr p.
Joannes Witteboll. Antony de Vogel.
Pieter Patroon. Daniel de la Motte.
Adriaan de Zoete. Giliis Heynsius.

Bartholomeus van Segwaart. lacok Boutkan.
Carel Borch: Voet. lan Gobeek.
Mr. Arnold Duyrkant. loan van de Velde.1
Mr. Sebastiaan Braets. loh: Hofhout, 1gr. 8kI.P.

Adriaan Hekkenhoek. Adriaan Beman.
Gysbert van Aalst. Moses Haasverberg.I
Mr. Matthys Beelaerts. Gysbert Burgmans.
Van Rysoort en Comp. Mr. M. Vlaardingerwout.
Jan Rudolf Broemken. lohan van Ravestein.
ohan Hallincg, Bailliu van Zuidholland, enz. Weduwe Nicolaas Bos.1

Johan de Haan, gr p. 1 De van Lynden tot de Park, Overste, enz. enz.
Jan de Court. Anthony van der Mey.

Philips van Haarlem. Ary van Dortmont.1
Petrus Hodenpyl, Predikant te Zierikzee. I G. Op ten Noorth, Momber des F: Gelre en Gr-

1Mr. Johan van Neurenberg Lutghen.
Anthony Repelaar, Heeren Hugensz. Willem Heggers.
Mr. Johan van den Broucke. Wilhelmus Bongaars.
Mr. Johan van der Burch, Heere van Niemantsvriend.1 Mr. Johan van Buitenhem, Borgermeester der Stadt
Mr. Gerard Francken. Viissingen, &amp;c. &amp;c. Bewindhebber der Oost-
Egidius Francken, Predikant te Maassluis. indische Compagnie ter Kamer vanZeeland,grp. 1

Mr.
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NAAMEN DER INTEEKENAARS.
EDe H REN,

5
Heere van Thomas van Rhee.Mr. Dingeman Adriaan Dingemans ,

’s Schravenhoek. lohan Francois Leitfius.1 Daniel de Smidt.Mr. lacob van Grypskerken,gr. p.
Cornelis Hock.Vice-admiraal lan Cornelis Ockersz, gr p.
Anthoni Sterk.Nicolaas lan van Hoorn, gr. p.

Nicolaas Lambrechtzen, gr. p. Willem de Klerk.
Willem Derrix, M:. D. gr. p. Leendert Bakker, gr. p.1Colonel lannis Baart, gr. p. Mr. Pieter Boddaart, Griffier ter Admiraliteit in
Francois Cateau, gr. p. 1 Zeeland, en Leenhove van Vlaanderen.

1Eprahem Mangelaar, gr. p. lan van den Bossche.
1Capt. loris Adriaansz, gr. p. Aarnoud Helvetius, Anatom: &amp; Chirurg: Lector,

Boudewyn de lager. en Stads Doctor te Middelburg.
Capt. lacobus Tobiaszen. Gregrorius Herklots.

3loris lansz Verschale. Mr. lacobus Ockerman.
1Gijlis de Paaynaar, gr. p. Mr.Petrus Reaal Paspoort,Schepen en Raad der2Borgermeester Gelein Hurgronie, gr. p. Stadt Middelburg.

Mr1Mr. lacob Winkelman, gr. p. Cornelis van de Putte, Bewindhebber der West-
1Mr. lan Francois vanHoogendorp, gr. p. Indische Compagnie ter Kamer van Zeeland.
IMr. Willem Barent Lambrechtze, gr. p. lohan Cornelis Radermacher, Griffier ter Thesaurie
IVernier Danckaarts,gr. p. der Stadt Middelburg.

Abrabam Krouf, gr. Ip. Mr. Pieter Sandra, Rekenmeester der Westindische
Thomas van Dishoek, 1gr. p. Compagnie ter Kamer van Zeeland.
lan Tange, gr. p. David Sandra.
Samuël Willegaarts, gr. 2 Fl. p. Daniel Schorer, Jon: Fil: Griffier ter Weeskamer
Isac Bruas. der Stadt Middelburg.

Mr.Ioris Adriaan Taarlink. I sohan Steengragt, Pensionaris der Stadt Mid-
Simon Pilletier. delburg, en Bewindhebber der Oostindische
Bartholomeus van Halen, Compagnie ter Kamer van Zeeland.
Pieter Ribaut. David van Visvliet, M:. D: en Rentmeester der
Rombout Mindels. 1 Graaffelyke Rentieren van Zeeland.
Mr. Daniel de Keyser. lasper de Vos, Gecommitteerde ter Rekenkamer
S. van Suuren der Graaffel van Zeeland.1
Mr. Pieter Boddaart, Burgermeester der Stadt Mid- Christoffel Wouters.

delburg, Bewinthebber der Oostindische Com Hendrik van Hoekke.
pagnie ter Kamer van Zeeland. Wed: Rubert, te Middelburg, 2 gr. 3kl.P.

Mr. Willem van Citters, Burgermeester der Stadt R.G van Ysselmuyden, Commandeur van Steenherg3
Middelburg, Bewindhebber der Oostindische Hugo Cornets de Groot, Oud Burgermeester van
Compagnie ter Kamer van Zeeland. Bergenopzoom. I

Mr. Levinus Ferdinandus de Beaufort, Gecommit- Christiaan Boonen,gr p.
teerde Raad, mitsgaders Raad ter Admiraliteit Pieter van Hoorn unsor,gr.p.
in Zeeland, wegens Tertolen. Reynier Broenken, gr. p.

Dignus Francois Keetlaar, Secretaris der Ed.Mr. Bernardus SandykPredikant in ’s Gravenhage, gr p. I
Mog: Heeren Staaten van Zeeland. Professor loannes lens, gr. p.

Mr. Abraham de Brauw, Raadsheer in ’t Ed:. Mog. Pieter Onderwater, gr. p.
Hof en Raad van Vlaanderen. Mr. loos de longe, gr. p.

lohannes Plevier, Predikant te Middelburg. 1 Gideon de Voogt, gr. p.
lacobus van Visvllet, M. D. Van der Loeff, gr. p.I
Basinus Diers de Ras. Adaim van der Duyn, gr. p.

BE-

1

1

1



BERICHT voor den BOEKBINDER

Om de Kaarten en Teekeningen, behoorende tot deze twee eerste Deelen,
te plaatzen.

In het eerste Deel van OUD en NIeuw OOST-INDIEN, en des selfs eerste onder-
deel, genaamd NEDERLANDS MOGENTHEID.

In de Beschryving der MOLUCCOS,De Titel Prent.
tILIX2 by deDe Afbeelding des Schryvers zynde het tweede onderdeel.

Gedichten. A. A. De Kaart der Moluccos, Fol. 2Indien,No. I. A. De Algemeene Kaart van Oost- B. B. De Stadt Ternate, en Malejo, 5
Fol. 1 C. C. Gamma Lamma ’s Vesting 5146I. Een Kaart der Philippines.

op de zelve Plaat van Ternate.
152II. De Baey van Manilha D. D. Een Mistige Vronw 18
1544. De Stad Manilha. Kaart der Talautse Eylanden,E. E
1615. Aquapulco. F. F. De Kaart van ’t Eyland Sangir, 42

G. G. ’t Eyland Makjan. 91

IV. Brief des Konings van Batsjan. 121

H.H. ’t Eyland Batsyan. 125

genaamd de Beschryving vanTot het tweede Deels eerste onderdeel
A M B NA.O

5

XXX. De Stadt Amboina, of Ambon,I. De Landvoogdy van AMBOINA,No. met
XXXI. Het Kasteel Victoria, met de Ring-des selfs onderhoorige Eylanden 224

muur,II. De Kaart van ’t Eyland BOERO,
1XXXII. De Passar, of Markt van AmbonIV. Het Binnen-Meir op BOERO’S 33

XXXIII. Het oud Ziekennuys, of ’t Raad-Gebergte,

huys,III. De Hoofd-Vesting van BOERO, 131
XXXIV. Het Nieuw Ziekenhuys

en de Pagger Defensie.
XXXV. Het Armen-Wecshuys,V. De Dorpen op MANIPA, en de

Huys van den Land--Vesting Waitrouw XXXVI. Het Oud9
voogd,VII. Cambello en des selfs Vesting,

133VIII. XXXVII. De Oude Hollandsche Kerk,Platte Grond, en een Land-
Gesicht van ’t zelve XXXVIII. De Nieuwe Hollandsche Kerk,

VI. Het Eyland MANIPA, en eeny XXXVIII. Verscheyde Tifa’s, of Trommels
der Ouden,Manipees Orang Kaja op zyn Lands- 164

wyse schermutselende , XXXIX. De Cymbalen der Ouden, enz. 165item een
XL. Een Amboinees met zyn SchildManipees in zyn gewoon Gewaad. 32XIX. Kaart van ’t Eyland Noessalaoet, en Swaard, 182

XXI. Kaart van ’t Eyland Honimoa, XLI. Een Boeginees met een rond
XXIII. Kaart van ’t Eyland Oma, Schild,

XLII. De Coracora van TitawayIX. Laala, en Compagnies Sagoe-Bosch, 184
XLIII. De Hongi, of Coracora- Vloot,X. Loehoe, en de Vesting Overburg, 184SaaXII. Saway, XLIV. Goude Arm-ringen Hoofd- en or¬

XI. Nieuw Lissabatta, cieraaden der Amboineezen, 170
XIII. Rarackit, XLIX. Een Theeng, of verscheyde Chineesche
XIV. Keffing Lanteerns by een, 266
XV. Roemakay, 153
XVI. Kamarien,
XVII. Caybobo,

In het tweede onderdeel, genaamd AMBON-XX. De Vesting Beverwyk op Noessalaoet,
SCHEsA A KEN.met de Dorpen Sila, en Leynitoe,

XXII. A. De Vesting Duurstede , &amp;c.op 283Honimoa, L. Een Goude Zegel-ring.XXII. B. Platte Grond dezer Vesting,
Een Goude Hoedband.

XXIV. Haroeko, en de Vesting Zeelandia, LI. De Goude Penning van de Heer
XXV. Kaart van ’t Eyland Amboina op zich 2225

Speelman aan de negen Orang-
zelven , 96 kaja ’s Geschonken.XXVI. Hila, en de Vesting Amsterdam, LII. Vier Begravenis Penningen,XXVII. De Moorsche Tempel op Hila, XXX. A. De Platte Grond der Stadt Am-

XXVIII. De Vesting Rotterdam op Larike, Pioo
boina, van de Hr. van der Stel, 282XXIX. De Pas baguwala, en de Vesting

Middelburg,

OUD
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OUD en NIEUW

CCSTTNEEN,

BEVATTENDE

Een Naauwkeurige en Uitvoerige Verhandeling van

NEDERLANDS MOGENTHEID

In die

GEWESTEN,

Met het voornaamste , ’t geen ook andere Europeërs aldaar betreft,
zynde een VOORLOOPER van ’t GROOTE WERK,

daar op volgende.

Pr

EERSTE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

AE Redenen , die de eerste aanleiding tot Reizen saven , waren oorlog, lust tot
D Wysgeerte, of gebrek van eenige goederen. Oorlog, een groote Reden. Ook
de begeerte tot Wysheid. Het Reizen by alle volkon niet goed gekeurt. By de wysten
nogtans geprezen en noodig geacht. Waarom ze ook zelfs reisden. Het gebrek van
eenige goederen een voorname Reden, om te Reizen. De koophandel hier uit voortge¬
komen. Waar mede , en hoe die eerst begon te land met Karavaanen. De scheepvaart
nutter voor den koophandel. Door wie die eerst uitgevonden is. Van wat stoffe men
de schepen eerst maakte. Wie de bysondere soorten van vaartuigen gevonden heeft.
Form, en sieraaden, der schepen. Later uitvinding van schepen. Wat volken door
hun scheepvaart al beroemt waren, en met wat scheepstuigen sy het in 't eerst aanleiden.
De schrik der Ouden voor de zee. Die soo groot was, dat sy den eersten uitvinder der
zeevaart vervloekten. Zy zeilden dicht by den wal. En, daar wat afgeraakt zynde,
zeilden zy op eenige starren, die zy kenden.

Dit zyn zaaken, die ons ten overvloede OorlogEt besoeken, kennen, en verderDe rede-

nen , die by de sware oorlogen, door Ninus, Se- eenontdekken van vreemde Landen,
grootede eerste miramis, Bacchus, Ofiris, Sesostris, Sal-heeft van ouds her verscheide
reden.aanlei¬ manassar, Nebucadnezar, Cyrus, Xerzes,oorzaaken, en redenen gehad.ding tot

Alexander den Grooten, en meer anderen,Zommigen werden daar toe gedrongen,Reizen

gaven, gevoert, blyken.het zy doorden oorlog, het zy door be¬
Varen ge-Veelen echter zyn ook gedrongen Ook degeerte tot Wysheid, het zy door gebrek
oorlog, ge- begeerteweest hun land te verlaten, en anderevan zekere goederen, die zy in hun eigenlust tot

tot Wys¬westen op te zoeken, niet, om dat henWysgeer-land niet vonden, en welke zy derhalven, heid.
de oorlog, maar eenige lust tot kenniste, ofge- als die zeer noodig hebbende, in andere

brek van van grooter zaaken, en een net berichtlanden moesten gaan zoeken.
cenige¬

der zeden van andere volken , daar toeDe oorlog bragt de beoorlogers nietgoederen.
perste.alleen in de landen hunner nabuuren;

Alle volken egter keurden dit buitens-maar vervoerde ook veelen der overwon- Het ie--
zen bylands reizen niet even goed.nenen mede naar de landen des over-
alle vol¬By Homerus, in het II boek van zynwinnaars ; behalven dat ook veelen der
ken nietOdyss., raadt Euriclea, Telemachus minne,beoorlogden , den vyand niet willende ggedee

hem dat sterk af-afwagten , van zelfs wel de vlugt naar Eeurt.
Plutarchus segt , dat ook de Locrensenandere landen genomen, en die ook zoo

dit aan hunne ingezetenen verboden, ’t geenontdekt hebben.
C6.
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’t verbeteren der zeden , wetten , enook Strabo in zyn xv. boek van de volkc-
konsten van hun eigen land, te bedie-ren in 't Oosten getuigt.
nen.Celius Rhodiginus, Lib. xviiI. cap. 31

By deDe Wysten nogtans, zoo by de GrieLect. Antiquar. segt dit mede van de Wysten
ken , en Romeinen, als ook by alle deEgyptenaars, en Plutarchus getuigt van nogtans

andere volken , achtten dit niet alleergeprezen,hun, in zyne Quæest. conviv. of Maaltyd-
en noodighoognoodig; maar de meesten hebbervraagen, dat zy ’t reizen zoo verfoeiden,

zelfs ook gereist, en andere landen, we-Beacht.dat zy alleen daarom zich niet verwaer-
gens hunne wysheid, wetten, en zedendigden een schipper maar eens aan te
beroemt, gaan bezien, gelyk dit Strabo

spreken. lib. I. en lib. III. getuigt. En Diodoor deDie van Lacedæmon verboden dit aan
Siciliaan zegt, dat 'er geenen in geleert-hunne ingezetenen ook by zekere wet, of
heid uitgesteken hebben, die niet naadat zy, zoo Plutarcbus zegt , geen be¬
Egypten om de wetten en zeden van datdorven zeden leeren, nog t'huys brengen
land, enz. gereist hebben, zie hem libzouden. En hoewel hun groote wetge-
H. cap. 3. en 6.ver Lycurgus (van den welken de Pythia

Al voor den oorlog van Troye hebbenof Apolloos priesterin niet vast wist te zeg-
veelen der Ouden naar Egypten, de hoogegen, of hy een Godt, of een mensch was,
school der Wysheidt, gereist, gelyk ditzoo Herodoot lib. I. getuigt) mede voor
van Orpheus den Thracier, van Linus denen na ’t geven van zyne wetten gereist
Thebaner, van Moschus den Athenienseren dus zyne inzettingen onveranderlyk, en
van Melampus den Argiver, en van meerals eeuwigduurende (alzoo zy die onder
anderen, bekent is. En dezelve Diodooreede, tot zyne wederkomst van Delphos
zegt cap. 6. van hun, dat zy in Egyptendie noit 'er op volgde, houden moesten
leerden, ’t geen hen in verwondering ge-gemaakt heeft, verboodt hy egter by

bragt heeft.een uitdrukkelyke wet , het reizen naar Na den Trojaanschen oorlog komen WaaromAsien, dewyl hy daar het zalven met olie,
ze ookalsons voor verscheide oude Dichters ,de kroontjes op de maaltyden, en ’t schaf- zelf reis-Homerus , Hesiodus, en een gantsche dronten van banket , allereerst (zoo wy by den.

der beroemtste Wyzen,van welke de eersteValerius Max. lib. II. cap. 1. zien) uit-
in het I. boek van zyn Odysff Ulysses, alsgevonden heeft. Immers hy reisde toen,
een man die veel steden en volkeren gewanneer hy , om zyne wetten by her
zien had, zeer pryst.eeuwigdurende te maken, Sparta geheel

Thales , de Milesier, een der zevenverliet, en eerst naar Delphos, en daar
Wyzen van Griekenland , en de grond-na naar Cirra trok, alwaar men wil dat

legger der lonische secte, reisde (zoo uithy zich zelven zou gedood, en ook be
zyn brief aan Pherecydes den Syrier, Pytha-last hebben, zyn lyk daar te verbranden,
goras Leermeester, blykt) naar Creta, enen zyne asch in zee te werpen , op dat
Egypten, en sprak daar met de Prieste-’er niets van hem weer te Lacedaemon
ren, en Starrekundigen, over alles, datkomen, en by die ingezetenen altyd aan
tot verbetering zyner studien dienen kon,zyne gegevene wetten verbinden zou,
om dus van alle de wysheid der Egypte-die zy, ten ware zy hunnen eed breken
naaren , die zoo veel Wyzen derwaartswilden , voor zyne te rugkomst niet
trok, grondige kennis te krygen.mogten veranderen. En om die zelve

Solon, de Athenienser, mede een vanreden waren zy ook gewoon alle vreem-
die zeven Wyzen, reisde ook naar Egyp-delingen uyt hun land te dryven
ten, van waar hy te Athenen onder an-Boterus in Relat. Universal. in 't eerste
dere die wet medebragt , dat zulk een,deel en ’t I bock pag 179. en in 't tweede
die jaarlyks niet aanwyzen kon, waar vandeel van zyn II boek verhaalt dit mede
by bestont , sterven moest; gelyk dit Hero-van de * Chinezen, en Tartaaren.
dotus in zyn II. boek aanteckent. HyMarcus Paulus de Venetiaan- zegt lib
landde in zyne te rugreize te Cyprus aanIII. cap. 35. de Regionib. Oriental van die
daar na te Sardis by koning Cræsus, envan ’t ryk Var ; dat die genen, die ter ze
eindelyk ook in Cilicien.gevaren hebben, in Rechtzaaken geen getui-

Anacharsis, de Scythische Wysgeergenis der waarheid mogen geven, en alleen
zeide in een brief aan Cræesus : dat hydaarom van hunne wederpartyders verworgen
hoewel tegen de wetten van zyn landworden.

in Grickenland gekomen was, om de manie¬De oude Engelschen verboden dit ool,
ren en studien te leeren, en niet, om daarvolgens Joannes  Ponie lib. III. cap. 3.
eenig goud te zoeken; alzoo ’t eenigVeelen begrepen dit weer heel anders,
oogwit in deze zyne reize was , vro-en hielden het bezien, en bezoeken der
mer en geleerder weer in Scythien tevreimde landen zeer noodig, zoo, om de
koeren.gewoonten, en zeden van andere volken

De groote Socrates , de eerste, diete doorzien, als ook, om zich van hunne
de Zedekunde leerde , volgde de oor-wetten, konsten, en geleertheid , in

logen,
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opperpropheet, en Nazarethus den Assy-logen, te water, en te land, zoo als die
rier , die hy daar tot Leermeesters had,vielen, en hem voorquamen.
en van welke hy niet alleen de taal leerde,Ctesias en Kenophon, beide historie-
maar door welker toedoen hy ook alle deschryvers , waren te gelyk ook groote
boeken van hunne geheymen, en van dereizigers.

wysheid der Egyptische Priesteren, 22Empedocles, die zich in de vlammen van

jaaren lang, doorzogt heeft, na het welkden berg Ethna wierp, Heraclitus, maar
verricht, en na zich zelven ook te Mem-voor al Democritus , van ’t eiland Cos,
his, Thebe, en te Heliopolis in alleheeft wel tagtig jaaren in verscheide lan-
Collegien ingewyd te hebben, hy vanden, en voornamentlyk na Egypten,
daar met den Wysgeer EpimenidesAssyrien, en Indien, gereist.
naar Creta, en zoo naar Croton in ItalienWie , die maar eenigzins belezen is,
vertrokken is, alwaar hy de Italiaanscheweet niet , dat Plato, die beroemde
Secte, of Wysgeerte, opgerecht heeft.Grieksche Wysgeer, een zeer groot rei-
Hy is nogmaal, volgens Apulejus lib. II.ziger geweest is ' want behalven zyn
Florid. naar Egypten gereist, alwaar hytochten door de beroemde steden van
t ongeluk had, van door Cambyses, denGriekenland, is hy met den Griekschen
weeden koning van Persien, onder deDichter Euripides, en met Eudoxus (die

gevangenen naar Persien vervoert te wor-met brieven van koning Agesilaus naar den
den, en aldus ook toegang tot deEgyptischen koning Nectanebus ging )
Chaldeen, en Wysgeeren te Babel, daarnaar Egypten gereist, daar hy wel der-
hy 12 jaaren doorbragt, te krygen; doorthien jaaren (zoo Strabo lib. xviI. zegt
welken ommegang hy niet alleen kennisis blyven woonen ; en zoo de oorlog
van de bewegingen der hemelen, en vanhet hem niet belet had, zou hy ool naar
de Starrekunde , bekomen, maar ookde Magi of Wyzen van Persien gereist
gelegenheid gehad heeft, om zyn leerehebben. Hy is ook driemaal in Sicilien
van niets, dat leven heeft, te eeten, alsgeweest. Eerst, om het land te zien;
mede van de verhuizing der zielen, ondermaar wert toen door last van koning Dio-
zoo veel Heidenen van Indien, zelfnysius, (die om zyn al te vrymoedig
tot in China en Japan , door te doenspreken op hem vertoornt was) in ’t eiland
dringen; hoewel anderen weer, met veelEgina verkoft. Hy stelde hem nader-
schyn van waarheid, meinen, dat hy dehand weer op vrye voeten, en verzogt,
leere der ziel-verhuizing van de Brami-na erkentenis van zyn misslag (het geen
nes uit het Oosten naar Egypten, of naarzeldzaam is in een koning) dat hy hem
Europa, overgebragt heeft, om dat mendit tog noit verwyten wilde; maar Plato

voor zyne te rug-komst van Babel noitschreef hem wederom ; dat by geen tyd had,
in ’t Westen, of in Egypten, den aller-om op hem te denken. Hy reisde daar na
minsten voetstap daar van vernomen heeft,nog tweemaal derwaart; maar wert toen
daar ’t nogtans een zeer oude Leere dervan Dionys, den Jongen, geheel anders

onthaalt, en met een schip, even als of Bramines, en der Chinezen is. Zommigen
meinen , dat hy zelf ook in Ethiopien,hem een koning (zoo Plinius lib. vi1. c2p.
Arabiën, en in Indien zou geweest zyn,30. zegt) bezoeken quam, ontfangen.
dog hoe zy dat betoonen zullen, weet ikZeno, ’t hoofd der Stoische Wysgeeren,

een Phaenicier, quam te Athene , om niet, nog heb daar van oit eenig bevvys,
dat geloof verdient gezien. Hy heertpurper te koopen , leed daar schipbreuk
ook de Joden, en den berg Carmel, ne-in de haven van Pyræus, en werd namaals

zulk een groot en beroemt Man. vens d’Arabiers bezogt, en alleen door
Cleanthes, zyn Leerling, ook Spharus, het reizen zyn groote geleertheid beko-

uit den Bosphor oorspronkelyk, reisden men; ja, is er iet zeker, het is dit, dat

mede naar Egypten, om Ptolomcus Phi¬ alle Wysgeeren, van eenigen naam by de
lopater te zien, by welke men Chrysippus, Ouden, al hunne wereldze, ’t zy natuur-
Autipater , en meer anderen , die uit yke , ’t zy zedelyke wysheid, en al hunne
reislust hun vaderland verlieten , wel kennis in de Astrologie, Astronomie,

voegen mag Magia, Geometrie, Genees-Reken- Wis-
Een der vermaardste reizigers en Wys- en Bouwkunde , en alle kennis der

geeren was Pythagoras , de grondlegger Goden, en van andere geschiedenissen,
der Italiaansche Secte. Hy trok van in ’t gemeen door ’t reizen, en in 't by-
Samos, zyn geboorteplaats, naar Lesbos, zonder door ’t bezoeken van Egypten,
hoorde daar Pherecydes, den Syrier, en Chaldeen, en andere Oostersche landen,
ging, na zyn te rugreize van daar, naar bekomen hebben. Ook zyn 'er geleer-
Egypten, alzoo Polycrates, koning van den die meenen , dat men zelfs ook de
Samos, hem aan koning Amasis zeer dier zaaden der Indiaansche en Chineesche
aanbevolen had. Hy vond daar, volgens gevoelens, en van hunne Wysgeerte
de getuigenis van Clemens den Alexan- voor al die van de verhuizing der zie-

dryner, eenen Sonchedis, een Egyptisch len, der vier Hoofd-deugden, en wat
diesA 2
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dies meer is) onder de Grieken zeer klaar,
als men’er op letten wil, ontdekken kan;
waar by men ook ’t langdurig stilswygen
der leerlingen onder hunnen Meester en
de onthouding van alles, dat leven heefi
(twee van de oudste leeringen der Bra-
mines) wel voegen mag, te meer, alzoo
die voor Pythagoras reizen, en voor zyne
te rugkomst, hier, en by de Grieken,
onbekent waren.

De Athenienzeis stonden het bestien
van hunnen zeer beroemden staat aan
geen anderen toe, dan die twee jaaren naar
vremde landen gereist hadden; en hoe
wel ’er veelen waren, die zich met een
groote opgeblazenheid (in tegenstelling
der vremdelingen, nu en dan daar geko¬
men) d)67 Joves, dat is, inboorlin-
gen, noemden ; zoo toonde hun echter
de scherzende Wysgeer, Antisthenes (zoc
Diogenes Laertius lib. vi. aanhaalt) niet
onaardig, dat daar zoo weinig, en niet

meer roem, nog adel voor hun instak,

dan voor de Horenkens, en slekken
alzoo die mede roemen konden in dat

zelve huis , waar in zy voortquamen,
even zoo wel als de Athenienzers in

hunne geboortestad, altyd gebleven, en
daar in gestoryen te zyn.

En waarlyk, zoo men over dit stuk met
de hedendaagze beschaafste volkeren raad
pleegt zy zullen eenparig voor eenen
Man , die veel en wel gereist heeft,
meer agting hebben, dan voor eenen
die noit vreemde landen bezogt heeft;
mits dat zulk een de landen, die hy be
zag, niet maar dolschotig doorloopen
maar die met alle die opmerking door-

die 'er vereischt word,reist hebbe3
om zich zelven, en, vooral zyn vader-
land (om dat uit de konst , weten-
schappen, en wetten van andere volkeren
te verbeteren) daar door dienst te doen:
hoedanig alle de oude Wysgeeren gereist
hebben.

Ook hebben de oudste en beroemtste
Dichters die Helden, die veel steden en

landen wel gezien, en doorreist hebben,
by uitstek wegens hunne wysheid, door
het reizen verkregen (gelyk dat Strabe
lib. I. aanteekent) geroemt, alzoo zulke

reizen zeer geleerde Lieden, geschapen

om de gedagtenis en werken der groote
Mannen eeuwigdurende te maken , en
groote Staatkundigen, bequaam om lan-
den en koninkryken op onwankelbart
gronden te bestieren, uitleverden.

Het gebrek egter van deze en geneHet ge-
brek van goederen, in het eene Land of in het ge-
eenge heel niet, of zeer schaars vallende , is
goederen ook een van de voorname redenen geweest
is eenvoorna- om uit zyn eigen Land naar vremde vol¬
me reden keren te reizen, om aldaar te gaan zoe

om te relken, het geen men in zyn vaderland niet
ten &ampe; vond, en dus zyn gebrek te vervullen.
weest.

OOST-INDIEN,

Deze eerste handel ging in zyn begin
meest over, menschen en eetwaren
en, eer men het geld kende , allereers
by wyze van ruiling, en, in later tyd
by wyze van koop, toe. En nog later
begon men regt te koopmanschappen,
dat is niet alleen Waren tot vervulling
van zyn gebrek, maar ook om winst,
te vervoeren ; en dat weer, of te land
(t geen de oudste wyze van koophandel
geweest is) of te water, te doen.

Dus komt ons Gen. 17. 12, 13. als de
welkealleroudste koophandel, voor,

met en over menschen gedreven is, alzoc
daar van de gekogten met gelde in Abra
hams huis gesproken word.

Gebrek van koorn deed Abraham Gen
12. 10. naar Egypten uit het land van
Canaan trekken. Een reden , die ook

laac na Gerar Gen. 26: 1. en de zoonen
Jacobs al mede naar Egypten trok, gelyk
wy dit Gen. 42. 1. lezen.

Naast daar aan komt my voorde koop
handel in Landeryen, of de Akker, dien
Abraham van Ephron voor vier hondert
zikkelen, onder den koopman ganghaar, ten
cinde die hem tot een graf dienen mogt, ge
kogt had. Gen. 23. 9. 16.

Het is ook zeer opmerkelyk, dat het
grondwoord 7170 Sûchar, daar gebruikt.
eigentlyk iet beteekent , dat de wereld
rond, of van de cene naar de andere plaats
loopt. Zoo dat het geld, ’tgeen de ziel
van den koophandel, en om ’t welk alleen

het allen te doen is, met een naam ge-
noemt wierd , die als een allerwezent-

lykst afdrukzel des zelfs van ouds her by
ac Hebreen was.

Dog omtrent de wyze van dus te land
koophandel te diryven, moeten wy met
een woord ook aanmerken, dat men van
ouds her (gelyk ook nog hedendaags
in het Oosten niet gewoon was yder in
het byzonder, ’t zy te reizen , ’t zy
koophandel te dryven; maar zulke rei-
zen ondernam met een grooten troep
van Koopluiden en Lastdieren (waar

toe voornamelyk de Kemels dienden ) en
aldus te zamen , om te zekerder voor

t geweld der Roovers, of de woede
der wilde Dieren, en andere ongemak-
ken , die sware reizen te konnen afseg-

gen.
Wy zien dit Gen. 37. 25. zeer klaar

daar van een reizend gezelschap (een
Karawaan, of Reistroep, by de Ooster-
sche volken genaamt) tgeen vs 28 als
een troep van Midianitische kooplieden voor-
komt, komende uit Gilead, gesproken,
en van ’t welke ook nader daar bygevoegt
word, dat zy met hunne kemelen, die Spece-

ryen, Balsem, en Myrrhe, droegen, naar
Egypten reisden.

Gelyk nu de Oosterlingen in hunne ge-
woonten, drachten of gewaden, en in

hunne
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Indien men de schriften der Heidenenhunne Zeden, zeer stantvastig, en van

naziet, zoo blykt ons , dat zy tot denouds her af tot in deze latere tyden toe
scheeps-bouw zeer veel Pynboomen,onveranderlyk waren, en nog zyn, alzoo
Dennen, Eiken, Elzen, en ook Ceder-ziet men in opzigt van dit stuk, van te
boomen , hoewel meest de eerste, ge-land zoo te reizen, geen gering blyk in
bruikt hebben. Herodoot zegt lib. II. datden togt der koningin van Sceba wan-
de vragtschepen der Egyptenaaren van eenneer die Oostersche vorstin, naar Salomon
Doorneboom gemaakt wierden.reizende, om naar zyne zoo zeer beroemde

By Jes. 18. 2. leest men ook van schepenwysheid van na by , en in persoon, te
van biezen. Strabo lib. III. pag. 280.gaan vernemen , 1 Reg. 10: 2. ons be¬
spreekt van schuitjens der Portugezen vanschreven word met een zeer swaar heyr
vellen tot Brutus tyd, na welke zy Ca-met kemelen , dragende speceryen , en zeer
noa’s, of uitgeholde schuitjens uit eenveel gouds, en kostelyk gesteente, naar Je¬
boom, gebruikten. En by de oude Brit-rusalem gekomen te zyn.
ten leze ik, zelf nog in Julius Caesars,Hoe veel nuttigheid nu dit dryven van
of tot Brutus tyd, van ledere en ook vangaf,Koophandel te land van ouds her
teene schuiten.byen ook hedendaags nog in ’t Oosten,

Herodoot zegt lib. I. dat de schepen derofde Land- togten der Karawaanen
Assyriers rond, en van leder te zamendatCafsila's, geeft, zoo is het zeker
gestelt waren. Ook spreekt hy lib. III.eenhet uitvinden van de Scheepvaart
van schuitjens der Indiaanen, die yder uitge-middel geweest, en nog is, om veel
een eenig lid van een riet (dat een groveveelmakkelyker, spoediger, en met
misslag is) bestonden. Strabo spreektminder kosten , de koopwaren van het
mede veel van ledere schuiten , door deeene naar het ander land over te voeren.
Arabiers op ’t roode Meir gebruikt; hoe¬Het oudste schip , waar van ik leze,
danige Della Valle in zynen tyd nog veelwas de Arke van Noach, Gen. 6. En
op den Eufraat in gebruik vond.hoewel die vele volkeren ten model, om

Ten bewyze, dat de Ouden den Pyn-dit gevaarte in het kleen na te maken,
boom hier toe meest gebruikten , dientgedient kon hebben, zoo heeft men egter
dit, dat zy aan ’t schip dikwils den naamin veel eeuwen daar na van geen schepen
van pinus, dat is, een Pynboom, gaven.het allerminste vernomen , of gelezen.
vidius bevestigt ons seggen in Hypsipi¬Alleen vind ik Gen. 49. 13. van Zebulon

le’s brief, daar hy haar aldus sprekendevoorzegt ; dat by aan de haven der zee
invoert :woonen en aan de haven der schepen wezen

zeu. En Deut. 28. 68. dreigt Moses het Quid mihi cum Minris, quid cum Tritonide
volk Israels: dat de Heer hen na Egypten pinu
in schepen zou doen wederkeeren. Ik vinde dat is :
Num. 24. 24. ook iet gemelt , van de eigent-Wat hadik, dwaze, met de Minyers te doen 2

dieschepen van den oever ven Chittim , lyk staat
Ofom wat reden my naPallas  schip te spoen-

er pyn-Assur plagen zouden. En Judic. 5: 37.
boorn.spreckt Debora in haar Lied van Dan, als Van het Eikenhout, hier toe gebruikt

van een, die zich in zyn schepen onthielt; zegt de zelve Dichter in den brief van Paris
mogelyk , om dat men hem van ’t land aan Helena :

afgejaagt had; om welke reden de Athe- Fundatura citas slectuntur robora naves.
nicnzers eens het zelve in den Persischen

dat is:oorlog deden, en zich op schepen be¬
Men boog het Eikenhout om tot een kiel tehielpen.

dienen.Wat ook de Heidenen van de oudheid

hunner schipvaart opgeven mogen , ’t is Van de Elzenboomen melt Virgilius
egter zeker, dat hunne oudste bewyzen

in het I. boek van zyne Landbouw-by dezeby ’t bouwen der Arke , nog
gedichten :

voorzeggingen, hoe hoog zy daar van
Tunc Alnos primum fluvii sensere cavatos.op verreook swetzen en opgeven mogen,

dat is :na halen konnen.
Wat de stoffe der schepen betreft, die Toen zag men de Elzen eerst, tot schepen

was niet altyd een en de zelve. uitgeholt,
De Arke was van Gopher-hout , van De vloeden over al bedekken, en bevaren.

buiten en binnen wel-bepekt, en drie hon-
Dat zy ook Dennenhout hier toe ge-dert ellen lang, en vyftig breed, en dertig

bruikten, toont Ovidius in den brief vanellen hoog, en aldus van drie byzondere ver¬
Enone aan Paris :diepingen, yder verscheide kamers hebbende,

voorzien, en, in opzigt van hare gedaan- Cesa Abies, secteque trabes , &amp; , classe
te , niet veel van een kist verschillende. parata ,
Wat dit voor hout was , is niet wel te Cerula ceratas accipit unda rates.
zeggen, om dat dit grondwoord nergens datA 3meer, dan Gen. 6. 14. voorkomt.
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6 OUD en NIEUW
dat is:

Men hieuw de Dennen en de balken voor
de vloot

Wanneer ’t geteerde schip in Thetis zagten
schoot,

Van alles toebereid, wel haast stond heen
te zeilen.

Wat het Cederenhout betreft, Diodoor

pag. 37. vande Siciliaan teekent lib. I.
EgyptischenSesostris , dien vermaarden

koning, die A. M. 2965. leefde , aan,
dat hy een vaartuig van Cederenhout,
dat twee honderd tagtig cubiten lang
was, maken liet

Dat ook de Sidoniers hunne schepen
beide dan eens van Dennen, dan eens var
de Cederen Libanons maakten, zien wy
Reg. 9. 11, uit de gifte of ’t geschenk
van Hiram , ten dien einde aan den ko
ning Salomon gedaan.

Dit dryvend gevaarte, van de Grieker
Naoig, van No, ik vloeye , genaamt
is in zyne volmaaktheid, en verscheiden-
heid van soorten, niet op eene reis, of door

eenen en den zelven Man, maar van tyd
tot tyd by zekere trappen, en stukken,
ook door verscheidene en byzondere per-
soonen, uitgevonden; alle welke stukken
gevoeglyk by den anderen te brengen,
veel tyd, en ryp overleg, vereischte.

Plinius zegt lib. vn. cap. 56. dat Jason
de schietschuiten, namaals door Sesostris
sebruikt; dat de Erythreers de Galeijen

met twee riemen, na de Trojaansche ty-
den , volgens Demosthenes, en Varro;
als mede dat de Thasiers de lange over¬
dekte schepen uitgevonden hebben.
Aminocles (of, zoo anderen hem noemen,

Amocles) vond, naar Thucydides meining
de Galeijen met drie riemen, en de Co-
rinthiers (hoewel Aristoteles den Cartha-

genienzers die eere geeft) die met vier;
Nisichton die met vyf ; Zenanoras van
Salamis die met zes; Alexander de Groote
die met twaalf; Ptolomeus Soter die met

vyfthien; Demetrius, Antigonus zoon
die met dertig; Ptolomeus Philadelphus die

met veertig, en Ptolomeus Philopator
of Tryphon, die met vyftig riemen, uit
De Foceers, en anderen na hen, gebruik-

ten Galeijen met vyftig paar riemen, ge-
lyk wy in ’t vervolg toonen.

Gyraldus, cap. 3. de re Nautica, meent
dat de Ouden het fatsoen van een schip
naar de deelen van een visch het allereerst

geschikt, en dat zy de kiel naar den rug
de voorsteven naar het hoofd, de agter-
steven of ’t roer naar den staert, en de
riemen naar de vinnen van de zelve, niet
onaardig uitgedacht hebben

Herodoot zegt lib: vi. dat Darius lange
Paerdeschepen had, en het leveren der¬
zelve aan zekere Grieksche volkeren als
een schatting opleide.

OOST-INDIEN,

Men wil ook, dat Hippius, de Ty-
rier , de eerste vragt-schuit ; dat de
Rhodiers het eerste jacht, en dat de
Duitschers allereerst zekere Booten ge-
maakt hebben; dat ook de Copæ (of zoo
Strabo lib. ix. pag. 740. zegt, die van
Platca) eerst den riem, en zyne breedte.
dat Icarus, of Carus, maar, zoo anderen

willen, Dedalus, eerst de zeilen, na de
uitbreiding van de vleugels der vogelen,
bedagt, en dat de Ouden de zeilen daar-
om ook wel vleugels genaamt hebben;
waar op Virgilius lib. iII. Aneid. doelt,

zegt :als hy

n— velorum pandimus olas.

dat is :

Wy zetten met der baast der zeilen vleugels by.

Een vondt, dien Diodoor aan Folus, of

Isis, andere aan die van Platca toeschry-
ven

Dus vond ook Dedalus den mast, en
spriet ; Pericles, of wel die van Salamis,
den haak ; Piseus de snuit van ’t schip;
Tiphys (door ’t zien vliegen van een kie-
kendief, en naar ’t houden, en swenken
van zyn staert) het roer; Anacharsis de
dreggen, en Tyrrhenus eindelyk ook het
anker , na dat men volgens het getui-
genis van Homerus Piad. of lib XVI.
voor des zelfs uitvinding steenen , in de
plaats van ankers (of, zoo hy ’t byna
op ’t einde noemt, Sodop éyuarc vnôy-
dat is , de vasthoudzelen der snelle sche-
pen) gebruikt had.

Op het krom fatsoen van hunne vaar-Form, en

tuigen word veel van de Dichteren gezin-bieraa-
den hun-

speelt, gelyk wy dat by Ovidius, in der
ner sche-

brief van Paris aan Helena , in dezerpen.
voegen zien :

Fundatura citas flectuntur robora naves-

Texitur &amp; costis panda Carina fuis.

dat is :

Men boog den Eik ten kiel, men maakte
zich befaamt,

Door ’t kromme vaartuig haast te zetten in
’t geraamt

En in dien zelven brief zegt hy :
Accipit é pictos puppis adunca Deos.

dat is :

Men beeld de Goon af op ’t gekromde paviljoen.

Ook waren zy gewoon den agtersteven
van hunne schepen te beschilderen, en
met fraay beeldwerk van deze en gene
Dieren te versieren, gelyk wy dat by den
Dichter Virgilius lib. X. vers. 166. zien;
dog hunne Beschermgoden voor al in
schildery afgebeelt, en zomtyds ook wel
sterk verguit, daar op te plaatzen; waar
op zy zich dan een veel voorspoediger

reize verbeeldden.
Op
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Op dit vergulden van deze beelden der met een schip uit de vloot gingen, dat,

Goden doelt de evengemelde Dichter me- naar ’t oud gebruik, alle de schepen met
de, als hy vers 71. zegt: vermilioen rood bestreeken waren, dat,

naar allen schyn, maar op de schepen van— Et aurato fulgebat Apolline puppis
Samos zien zal; vermits men by Homeer

dat is: en anderen, zeer veel van swarte schepen
De gulde Apollo blonk op ’t hakkeberd van leest.

t schip- Dat men ook zelfs in die eerste tyden
onder andere sieraaden der schepen , deWy zien dit ook zeer klaar Actor. 28.
zelve wel plagt te vergulden, is al mede

11 alwaar Paulus zegt : En na drie maan¬
klaar by Herodoot lib. viin. te zien, daar

den voeren wy af in een schip van Alezan¬ hy zegt, dat Kerxes aan die van Abdera,
drien , dat in t eiland overwintert had, na dat hy een verbond met hun opgerecht
hebbende tot een tecken, Castor en Pollux. had , een vergulde Galei schonk.7En

Wy zien dit ook by Virgilius in ’t V. lib. vII. zegt hy, dat Xerxes op een Si-boek zyner Eneade :
donisch scnip onder een goud Paviljoen

— furit immissis Vulcanus habenis. zat.
Transtra per&amp; remos  pictas abjete puppes. Op het Fenicisch schip , waar mede

dat is : Europa, Agenors dochter, en Cadmus
zuster, toen zy met Asterius, Tectamus’t Raakt al in lichten brond, de bank, de
zoon, trouwde, vervoert is, was (zooriem, de steven,
men wil) een stier afgebeelt , ’t geenWaar op de Goden zich vertoonden als naar
verder aanleiding tot de fabel, dat Jupi-t leven.

ter haar in de gedaante van een stier weg-
Persius in zyn vi. Schimpdicht ys 29 voerde, gegeven heeft.

van een vriend, die schipbreuk geleden De oudste wyze van vaaren is die ge-
had, sprekende, zegt: weest, welke men aan Erythras toeschreef,

die (zoo men wil) de eerste uitvond, vlot-— Jacet ipse in littore, m ana
ten van t'zaamgebonden balken te maken,Ingentes de puppe Dei —
en die eerst met goederen, en daar na met

dat is :
menschen, op ’t roode Meir te waagen.

Hy zelf legt op de strant: de Goon, van Dit blykt I Reg. 5: 9. niet alleen;
d'agtersleven. maar ook daar uit zeer klaar , dat de

Ook nevens hem — Dichters ’t woord ratis, een vlot betee-

kenende , zeer dikwils voor een schipOvidius doelt hier op mede op verscheide
gebruiken.plaatzen, en in ’t byzonder in ’t I boek

Tibullus zegt 'er af:van zyn Treurgedichten, in 't 1. Ys van
Prima ratem ventis credere docta Tyrus.zyn ix. Klaagdicht, zeggende :

dat is:Est mibi, sitque precor, slavæe tutela Minerve.
De Tyrier dorst d'eerste een  schip op zetNavis : &amp; a picta casside nomen habet.

betrouwen.dat is:

Ik heb, en houde een schip CMinerva hoede Het oudste schip stellen zommigen dat
het ) Argo geweest zy, waar mede Jazon om

Dat voor zyn naam heeft den geschilderden ’t gulde Vlies naar Colchos, onder ’t be-
helmet. stier van zyn Piloot Tiphys, ging.

Manilius zegt lib: I. daar van:Onder de scheepssieraaden der Ouden
— Jum nobilis Argovint men ook , dat de voorstevens he-
In calum subducta mari quod prima cucurrit.melsblaauw geverwt waren.

Homerus in 't IIL boek van zyn Odyff dat is:
vers. 299 voert daar Nestor in , spre- Het edel Argo liep, ten hemel toe verheven,
kende tegen Telemachus van xéyje véds Eerst door de woeste zee met zyn gekromde
xuzroGoeeloos, of vyf schepen met he¬ steven.
melsblaeuwe voorstevens En Ovidius bevestigt dit in 't III boek

Dat men die Godenbeelden ook wel
van zyn Treurgedichten, in’t negendeop de voorstevens had , toont Herodoot
Klaagdicht aldus:in het III. boek, daar hy , van Vulkaans

Per non tentatas prima cucurrit aquas.beeltenis melt, dat die zeer gelyk was aan
dat is:de beeltenis der Goden, die de Feniciers

pataiken noemen , die van gedaante een t Is t eerste door de noitbeploegde zee ge¬
Pygmee gelyk zyn, waar mede zy op de raakt.
voorstevens der Galeijen pronkten.

Catullus spreekt 'er dus van :In dat zelve boek zegt hy ook, van
de Gezanten der Samiers, die na Sifnos Ila rudem cursu prima imbuit Ampbitriten.

Dat

Later uit-

vinding

van sche-
gen-

eigent-
lyk staat
ter aen
vlot.
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dat is:dat is:
Een schip van twintig roeigezellen, als hetHet edel Argo wist het eerst zyn koers te

beste.vinden
Door de ongebaande zee, en ’t bulderen der En , byna in ’t einde van dit boek,

winden.
gewaagt hy 'er af, als van een roeivaar-
tuig , dat hy met de zelve van de werfSeneca, de Treurdichter, zegt van den
inzee gehaalt had. Ook zegt hy inStierman op dit schip:
’t II. boek van zyn Odyss: ys 389.

Ausus Tiphys pandere vasto
ka rèrt mu Jom dud tievrt, warra J’ in dors

Carbasa ponto, legesque novas
Ora’ iriSti ra 're vrts lisridtet dogiven.

Scribere ventis.
dat is:dat is:

Toen trok by 't snelle schip vast in denDe stoute Tiphys wist een middel uit te vinden
oceaan,

Om in de volle zee te zeilen, en de winden, En heeft 'er ook met een de tuigen tot de
Hoe bulderende ook oit te voren, nu de maat schepen,
Te zetten, en ook dus te ontduiken al het Van banken wel voorzien , vereischt, om

quaad die te slepen
Door zee , ten eersten met die mannen in-Diodoor zegt lib. V. dat dit schip al de

gedaan.vorige in lengte en toestel verre te boven
ging Tiphys een zeer ervaren stierman Hoedanig hy in ’t iv. boek van zyn

Ooken starkundige, was 'er piloot op Odyss. vers 773. ook Antinoùs weder in-
wil men dat Ancæus hier op geweest zy, voert , maar van twintig mannen spre-
van welken Orpheus aldus zingt: kende , die een schip in zee trokken.

Aynxtos r'tuadt râtyeiros is ja regpias Uit al ’t welke blykt, van hoe geringen
Opganins egar ioen, xoxdogrt Tdaemlus. opstel hunne schepen moeten geweest zyn.

Men ziet dan mede vers 571. hoe hydat is:
Menelaus, zoo van verscheide schepen.Daar mede is te gelyk Anceus ook gekomen,
die zy in zee haalden, en zelf met een

Door wien ’t gestarnte toen zoo wel is waar¬ nette beschryving van hunne scheepstui-
genomen. gen, mede dus sprekende, invoert

Zommigen geven de eer van ’t uitvin- Nias uuy xauxguror ieisrauti lis ans fias,
Er d’ isois rituesJa xai isia roocin tiensden der scheepvaart, aan de Trojanen en
Ey op xai vroi parris in: xbici r*tor,Mysiers, toen zy naar de Thraciers over-
Exys a’' iCoumol godn èna rorror ietriots.voeren, om hen te beoorlogen. Anderen

dat is:aan de Samothraciers ; en daar zyn 'er
ook, die de Britten met hun ledere schui- De schepen bragten we in de Goddelyke zee
ten hier al mede in ’t spel brengen. Voor al, en richten voort de masten op, de

Wat de schepen der Grieken voor der zeilen

Trojaanschen oorlog aangaat, die schy- Vervaardigen wy , om den oceaan te peilen
nen , wegens het kiein getal der bestier- Ten eersten, en men zat vast op de ban¬
ders en varende luiden, maar kleine roei- ken ree ,
vaartuigen geweest te zyn, die zy des En ider op zyn plaats, om met zyn breede
noods, ten eersten op den wal konder spaanen
halen. Immers Homerus schryft hun in Of riemen , door het schuim zich haast een
’t II. boek van zyne Odyss. in ’t 225 Ys weg te baanen.

maar twintig menschen tot hun bestier
Daar zyn ’er ook, die met Plinius lib:en uitreeding toe, wanneer hy Telema-

viI. cap. 26. Danaus , den koning vanchus aldus sprekende invoert :
Egypten, de eere geven van dat hy, voorAd dyt not dort mo Jon nae iuar iraiess
zyn Broeder van daar vlugtende, ’t eerste'Or xt gat irha dia xeisrurt xentvanon.
schip uitvond, en daar mede , verzien

dat is: met vyf riemen, ook eerst tot Athenen
onder koning Erichton, 1511. jaaren voorWel aan beschikt m een schip, en twintij
Christus geboorte, aangekomen is.reisgezellen

De Ciliciers, groote Zeeroovers, by Wat Voi-Die door de zee hun koers en streken met my
welke zig de Svriers, Cyprioten, Pam-ken doorftollen.

hunphiliers, en die van den Pontus Euxi-
scheepWelk eerste ys ook in ’t iv. boek ys

nus , voegden , waren mede zeer ver-
vaart al663. even eens, in den mond van Anti- maarde luiden ter zee, tot zooverre, dat beroemt

nous, voorkomt. En in ’t I boek van zy al mede zich een langen tyd meesters waren.
zyn Odyss. spreekt Minerva tegen Tele- van de Middelandsche zee, tot aan de
machus van Straat van Gibraltar toe, maakten, en

met hunne vloot , wel duizend schepenN eras iginneo i cixurn tris ieisn.
sterk,
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delandsche zee bragt, over welke zynsterk, meer dan vier hondert Steden (zoo

vader Saturnus hem tot hoofd gesteltPlutarchus in Pompejus leven, en Appia-
had.nus in dat van Mithridates, zegt) inge-

Thucydides weer is lib: I. van oordeel,nomen hebben.
dat Minos, buiten alle twist, de eersteAndere geven die van Rhodus deze
was, die met een vloot in de Middeland-eer, die nog voor de Feniciers in Spaan-
sche zee te voorschyn quam, en zich ookjen quamen (zoo zommige willen) en
voor een geruime tyd daar van meesterdaar de stad Roses, in Catalonien, bouw-
maakte , na dat de Cariers hem daar inden. Immers Diodoor toont ons lib: X
waren voorgegaan.zeer klaar, hoe groot een jalouzy ’er tus-

Dat de Cretenzen beroemde Zeeliedenschen hen, en de Cretenzen, hier over
waren , blykt aan dat bekende spreek-4
woord : Cretensis nescit pelagus , dat is :dat beide deze volke-Het is zeker,
t is een Cretenzer , en by zou de zee nietren, zoo wegens hunne Zee-kunde, als
kennen; als wilden zy zeggen , dat ditook wegens de stoute ondernemingen, en
met den andere streedt , en onmogelykmagtige vlooten, by de Ouden geenzins
was.

van de minsten waren. De Sarniers moeten mede magtig terDaar zyn ’er ook , die van de Bithy-
zee geweest zyn, alzoo Herodoot lib: IiI.niers, als wakkere Zee-helden, ontrent
Polycrates als een Vorst beschryft, diede AEgeische zee, en voor al van die
hondert Galeijen met vyftig paar riemen,van ’t eiland Carpathum, met veel lof
en de Lesbiers in een scheeps-stryd over¬spreken; van welke Horatius lib: I
wonnen, had. En elders in dat zelve boekOde 35. de fortuin aansprekende
zegt hy , dat hy de eerste was, die na

zegt:
Minos , getragt heeft over de zee te— Te Dominam æequoris
heerschen, en die te bemagtigen.

Carpathum pelagus carina Hoe vermogende ter zee de Perzianen
Quicumque Bithyna lacessit. in Darius Hystaspes en Kerxes tyd al wa-

dat is: ren, is uit den zelven Schryver lib-V.

af te nemen, alwaar hy den eersten eenHy eert u als meestres der baren,
vloot van zoo schepen , waar mede hyDie stout met zyn Bithynsche kiel
’t eiland Naxos veroverde , en lib: vi.’t Karpatisch zeenat durft bevaren.
hem een vloot van 6oo schepen toeschryft;

Daar zyn’er die de Phoeenzen ook en voor al zegt hy lib: vii. van den laat-
roemen, die men wil , dat al vroeg uit sten niet alleen, dat hy over den Helle-

enGriekenland in Catalonien quamen , spont een scheeps-brug van 674 Galeijen
daar de stadt Empurias bouwden. maken liet, maar voegt 'er wyders by,

Men vindt weer anderen, die sterk voor dat de Galeijen van Kerxes een getal van
de Cretenzen, en, met Strabo lib: X. , 1207 beliepen, met aanwyzing van alle
voor Minos de IL., die ontrent 4. M. 2550. de volkeren , die ider hun aandeel daar

toe gelevert hadden. Naderhant zegtleefde, pleiten.
Wy zien dit by Ovidius, in het II. dat Xerxes by Sepias, niet verrehy,

bock der Vry-konst, alwaar Dedalus. van Thermopylen, gekomen, uit Asien
vers 36., van dezen Minos zegt : alleen een vloot van 27o7 schepen by een

gebragt had, bemand met 241400 man,
Poffidet  terras , &amp; possidet æquora Minos. en ider schip zoo man ophebbende , be-

dat is : halven nog 36200 Persianen, Meden en
Saxen , van welke ’er 30 op ider schip.De koning Minos heerscht te water en te lant.
gelyk 'er ook op ider schip met 50 paar
riemen nog 8o waren , die te zamenStrabo getuigt lib: vin. dat de Lacede-
nog 30oobeliepen. Wanneer hy nu zynmoniers meesters van de zee en ’t land in
gansch Water -heir van Asie optelde,Lycurgus tyd waren. En roemt lib: IX.
zoo beliep het 2317620 man, behalvende Athenienzen, als vermaarde Zeehel-
de nasleep der knegten, en der genen die

den. op de koorn-schepen waren. Hier byEn Herodoot zegt lib: I. dat die van
quam nog een ander Water-heir vanFocea de eerste der Grieken een langduu-
Europa, tot ’t welk de Grieken, Thra-rige schecpvaart onderstaan, en teffens
ciers, en d’Eilanden , 120 schepen,de steden Adrie, Tyrrene, en Tartassus,
en met den anderen nog zoo veel volkontdekt , en geen schepen met nebben,
verschaften , dat ’t getal van de man-of voorstevens, maar Galeijen met vyftig
schap, die alleen tot zyn vloot behoordepaar riemen, gebruikt hebben.
(zonder de nasleep , die nog wel eensAndere houden de Cretenzen wel voor
zoo groot was, ’er by te rekenen) tweemetde eerste uitvinders; maar geven ,
honderd vier en zestig millioenen , dui-196.Diodoor, die eer aan Neptunus, die,
zend zes honderd en thien man beliep.hy zegt, ook de eerste vloot in de Mid-

In

I. DeEL.
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uitvinders is, zoo moet men haar, ofIn zyn vr. boek schryft hy ook de Jo-
derde Assyriers, ontrent de vindingniers 360 Galeijen ; die van Chios 10-

fchipvaart , voor alle anderen, door deschepen, ider met aoo man bezet, en in

Grieken zoo verwaant en ongegrondt op-zyn viiI. boek de Athenienzers 180 sche
gegeven, nog veel nader in rang aan depen toe, daar by voegende, dat die groote
Hebreen, en ze wel dus in ordre stellen,vloot van Xerxes egter door een vloot
dat de Hebreen de alleroudste, daar aander Grieken van 378 schepen, en voor
de Affyriers , dan de Feniciers ( schoonal door de dapperheid der Athenienzers,
Euripides in Troad: ys 128. de zeevaartverslagen wierdt.
valschelyk een Alyttroy xidcicey datAnderen egter houden de Feniciers voor

de uitvinders der eerste schepen, en voor is , een konst van Egypten, noemt) en

de grootste Zee-helden. Het is daar- dan eerst, zoo Mela lib: 1. cap. 12. toont,
om , dat zy by Homerus als Nacglvr0 de Egyptenaars, uitvinders van schepen

en de schipvaart geweest zyn, en datdat is, beroemde door hunne schepen in ’t Xy.
na alle dezen, dan eerst die opgeblazeneboek van zyn Odyss: in ’t 414 ys voorko

men, als hy zegt: grootsprekers , de Grieken hier ontrent
te pas komen. Dog, om de waarheid teErda &ap doijxes navclixdvros ijdnctor dndgec-
zeggen , ons blykt ten klaarsten niet,dat is:
wie men onder de Grieken dan nog den

Daar quamen Feniciers, op zee bedreven eersten rang zou moeten geven.
mannen. Het zy dan wie onder hen de eerste En met

watuitvinder der scheepvaart was , t geerSanchoniaton verhaalt by Euzebius lib: I
scheeps-onzeker blyft, dit is zeker, dat zichd
tuigen zypag. 35. de Præpar: Euang. dat Hipsuranius Ouden in hunne schipvaart allereerst van
het intte Tyrus huizen van riet, biezen, en pa¬

riemen, en daar na van zeilen , bedien eerst aan-
pier maakte; en dat tusschen hem en

leiden.hebben
zyn broeder Usous geschil gerezen zynde, Homerus toont dit in zyn Oayss: in 't vi
Usous allereerst bestaan heeft een boot boek xs 2701. van de riemen:
uit den tronk van een boom te hakken

ErSa 8t n-èy r iæucnardenn antyaeten daar mede in zee te gaan. En mo-
Iléicuære xai crtigas, zai èxoginsen tgéuégelyk is 't op deze grondt, dat Tibullu-

zegt : dat is :

Prima ratem ventis credere docta Tyrus. Maar zy bezorgden voor hun swart gemaakte
schepen

dat is : Het hoofd-touw, bras , en riem , heel
De Tyrier dorst d'eerste een schip op zee be¬ glad, en als geslepen.

trouwen.
En van de zeilen spreekt hy in dat zelve

Werk omstandig in ’t v. boek vs 249Dog schoon die Dichter hier de Tyrier
en in ’t xv. boek ys 468. Dog voor aleerst noemt, zoo komt nogtans die eer,
in ’t IL. boek van zyn Odyss: ’t 9 ys vanbuiten alle tegenspraak Sidon toe3

het einde deszelfs:’t geen veel ouder was, gelyk wy op zyn
plaats toonen zullen, welk Sidon echte Envor b’isie lcvi lisgtzrotrt potien
in den aanbouw van zyne schepen by de En Aygiy, ap; docgas jéégor teior
Hebreen niet halen kon. Dat de Ty-

dat is:riers de Zeevaart eerst uitvonden, blykt
Men brast de zeilen om met welgedraeideook, zoo Vaillant zegt, uit oude Ty-

brassen,rische penningen. En dat Hercules hen
Waar op de wind begon in ’t schoverzeil tedie konst leerde, bevestigt Nonnus Dionys.

wasschen.lib: XL. gelyk mede een hunner pennin-
gen, ter eere van hem geslagen, op wel ’t Is daarom ook dat die Dichter de
ken zich een Man in een Galei, met Pheaciers, en andere volken, zoo dikwils,
uitgebreide handen ( waarschynelyk Her-

G-ijeéruoog of riem-zugtige, genegenecules, dien zy, als de vinder der scheep
om te roejen , noemt. Behalven dat wyvaart, op al hunne munten verbeelden
fol. 8. ook dezen Dichter, sprekende

vertoont.
van verscheide scheepstuigen der Ou-Onder de oorlogs- toerusting van de
den , wegens hunne Masten , zeilen,beroemde Semiramis , die in ’t jaar der
riemen, en roeibanken, aangehaalt heb-wereld 1826. leefde, komt ons voor een
ben , ’t geen wy derhalven hier voorbyvloot van twee duizent schepen, waar
gaan.mede zy tegen Staurobates, een koning Quidius in ’t II. boek zyner Minne

van Indien , op de Rivier Indus, met
dichten zegt in 't xi. Dicht:verlies van durzendt der zelven sloeg.

Ipsa roges zepbyri veniant in lintea pleniEn aangezien deze vorstin veel ouder in
Ipsa tua moveas turgida vela manu.tyd dan Pyrus, of een der voornoemde

dat
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En afgesteken van de reedat is:
Grootmoedig zich begaf op zee,Bid zelf de winden voor uw doeken om hun Betrouwende op de lichte winden,

zegen.
Om dus het geen by zocht te vinden.Help met uw eigen hand de zeilen aan ’t be¬
Dus waagde by (o stout bedryf 1)

wegen. Op een onzekre hoop zyn lyf,
Op een klein perk hem voorgeschrevenOp een andere plaats spreekt hy van
Omzwervent tusschen dood en leven.die beiden te zamen.

Aura levis gelido pendentia lintea malo Hierom zeide Anacharsis, gehoort
Suscitat, a remus eruta canit aqua. hebbende , dat een scheeps-plank maar

dat is : de dikte van vier vingeren had, niet on-
Een kleine koelte helpt de zeilen aan ’t be¬ gegrond : dat die gene, die ter zee voer,

ook maar zoo veel vingeren van zyn doodwegen.
was. Ja hy twyffelde of zulk een leefde.ziet de zee vol schuim door t roerenMen

Diogenes Laërtius lib: I. en Bias , eenallerwegen.
der zeven Grieksche Wyzen, rekendenDit komt ook volkomen met Gods
zulken nog onder de levenden nog onder

Woord over een , daar men veel van de dooden. Waarom ook de voor-
riemen, en van roejen, leest. Ezech. 27. noemde Scytische Wygeer, gevraagt,
6. 8. Zy hebben uw (Tyrus ) riemen uit of 'er meer levenden, dan dooden, wa-
Eiken van Basan gemaakt. En wat ver- ren, wederom vroeg : onder wat soorte
der : De inwoonders van Sidon en Arvad

men de zeevarende luiden stelde. En nader
waren uwe voejers. Hunne roeibanken wa-

gevraagt zynde , wat schepen de beste
ren van lvoir , hunne zeilen van gestikte waren , gaf tot antwoord : die op het
Egytische zyde. En Jon. 1. 13. Maar de drooge gehaalt zyn; om te toonen, dat hy

InWaar uit dan medemannen roeiden. allerlei varen voor zeer gevaarlyk hieldt;
blykt, dat men van ouds en riemen, en gelyk ook ’t woord gevaar en gevaarlyk,
zeilen, gebruikte. van dien schrik en vrees voor het varen

datHerodoot merkt lib: IL ook aan ,
schynt afkomstig te zyn. Zy hielden de

de Egyptenaars de kringen, en touwen, zee in opzigt van ’t land immers zoover-
aan de zeilen van binnen ; maar dat an- schrikkelyk als een stiefmoeder in opzigtdere volken die daar van buiten aannaei-

van een eigene moeder.
den. uitdrukking vanZeer kragtig is de

Dit gestel scheen egter, na zyn eerste Juvenalis in zyn xiI. Schimpdicht, aar-
uitvinding, en fatsoen, veel meer toege- dig op dat eerste zeggen van Anacharsis
rust, om by zagt en stil weder op deze slaande :
of gene rivier te roejen, dan wel om zich Inunc, &amp; ventis vitam committe, dolato
op zee, en in zulk een zichtbaar gevaar,

Confisus ligno, digitis  morte remotuste begeven
Quatuor, aut septem, si sit latissima tede.Dierhalven is het zoo zeer niet te ver-

dat is :wonderen , dat veelen onder de Ouden
Gaa heen dan, en betrouw uw allerliefste levenniet voordeelig van de zeevaart, en zelfs

met schrik van den genen, die zich eerst Aan de uitgeholde kiel, en aan den barren
op zee begaf, spraken; te meer alzoo zy wind,
vast stelden, dat de zee door de Goden Ol dwaas, pas zynde maar (hoe komt
tusschen de landen ingeworpen was, om gy zoo verblind  )
de volkeren van een te scheiden, zoo dat Vier ving ren van de dood, of, op zyn breedste,
zy ’t varen ter zee, als een stoute en straf- Zuevent.
bare overtreding der gestelde grenspalen

Oppianus lib: I. alur Ye 354.en als een veragting van hun wil, aanmerk-
ten, en geloofden dat daarom de eerste a xéto is xeûrisos èyus édds iygare tias

Eir èp Jadrur ris ixepedcar lire ris aneovertreder door hen swaar zou gestraft zyn.
Toduijtis xearisos txivkare xiga weeicarSeneca in zyn Medea Act. II. zegt hier van :

dat is:Audax nimium, qui freta primus
vrienden , d'eerste, die de scheepvaartO1

Rate tam fragili perfida rupit,
heeft gevondenTerrasque suas post terga videns,
t nat te klieven, ’t zy hy is een menschOmAnimam levibus credidit auris ;
geweest,Dubioque secans æquora cursu

Het zy (swie weet het : ) een onsterffelyke geest.Potuit tenui fidere ligno,
Was stout, dat hy zich zulk een stuk heeftInter vite mortisque viès

onderwonden.Nimium gracili limite ducto.
dat is: By Homerus spreekt Alcinous in ’t vim.

Hy was te stout die eerst de baaren boek van zyn Odyfs. ys 136. aldus van de
Dorst met een brooze kiel bevaren, zee.

B 2 oryde
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Ovyag tyu vtricnid xaxèrtgor den e Jadaerre Propertius lib: in. Eleg: vn.
Anège ri volxivat, iet zae nada zagrteos tin. Ventorum est quodcumque paras , haud ulla

dat is: Carina
Consenuit, fallit portus &amp; ipse sidem.RVind niets zoo boos, om zelf een sterk man

af te matten, dat is:
Als wel de zee, waar by het ergst niet is Het hoort den winden toe, al ’t geen gy wilt

te schatten. bejagen.
Geloofme vry , geen schip wert immer oudHoratius zegt in 't derde gedicht van

van dagen.zyn eerste boek : Schoonge in de haven zyt gy vint geen
Di robur, &amp; es triplex

vaste trou.Circa pectus erat, qui fragilem truci
Commisit pelago ratem Callimachus en Lucretius hielden de

Primus, nec timuit præcipitem Africum zee voor zeer vermakelyk, dog van land
Decertantem Aquilonibus beschouwt zynde. Hier op slaan de

Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti woorden van Horatius in zyn L. boek en

tweede brief.dat is, naar de vertalinge van J. de Dekker
nn Tamen iliic vivere vellemHy had voorwaar de borst wel styf
Oblitusque meorum, obliviscendus &amp; illisEn met driedubbel staal beslagen
Neptunum procul e terra spectare furentem.Die eerst met brooze planken t lyf

Op felle zee bestont te wagen; dat is :
En zag noch 't buldren noch het slaan Veel liever zag ik daar myn leven afgesleten

Van Wester tegen Noorderbuien Vergetende de myne, en zelf van hun vergeten,
Noch droeve regenstarren aan. Om van het land gerust de zee te mogen zien.

Noch dolle stormen uit den Zuyen.

En lib: II. Ode 13. zegt hy :
Niet min nadrukkelyk leest men by

Navita Bosphorum
Ovidius in 't II boek van zyn Minnedich-

Panus perhorrescit.ten in 't elfde dicht.
dat is :

Navita sollicitus &amp; ventos horret iniquos
De zeeman schrikt, en yst, voor t woedenEt prope tam lethum, quam prope cernit

van de zee
aquam.

dat is: Cato zeide, zoo Plutarchus in zyn le-
ven verhaalt , dat hem niets meer be¬De schipper ziet de zee , in ’t gieren van de
rouwde , dan deze drie dingen, dat bywinden

een vrouw geheimen had vertrouwt , dat hemNiet nader dan de dood, gereedt hem te
een dag vrugteloos ontfnapt was, en dat byverslinden.

te water ging, daar by te land komen kon.Zekere Alexis zegt by Stobaeus Serm Terentius in Hecvra Act. 3. se 4. roemt
XIX. dien gelukkig, die noit op zee geweest is
Quisquis navigat, aut insanire, aut mor. En Strabo zegt lib vi pag. 552. uit Plate

cupere, aut mendicus esse videtur. lib: de Repupl. dat men de zee, als leer-
meestresse van ondeugd en godloosheiddat is:

vlieden moet.Dat by, die vaart, of dol, of stervengge¬
kragt ookMen ziet dit in zyn volle

zint, of arm is. in de versen van Posidippus, door Athe-

naeus in zyn iv. boek en 13 cap. aldusWaar op ook de woorden van Plautu
uitgedrukt:in Rudente slaan :

Qui homo se miserum &amp; mendicum volet. O un xen acvras éoiy togaxer zaxor,
Toy uoronde zonsay tsudy daaidlegol.Neptuno

Se credat, atque etatem suam¬ dat is:
dat is: Geen onheil zag hy , die de zee noit heeft

Die arm en elendig wil leven, bevaren,
Moet zich in ’t gevaar van de zee begeven Een lyfgevecht is min gevaarlyk dan de baaren.

En elders zegt de zelve: Virgilius spreekt daarom lib: I. Georg-
van de zee als van een hoofdstof die nietNegotii qui volet sibi vim comparare, navim
te vertrouwen is.mulierem haec dup comparato.

dat is: Et quando infidum remis impellere marmor
Die zich van veel zwarigheid wil zien om¬

dat is :
ringen, Wanneer men met den riem de ontrouweMoet maar omzien naar twee dingen,

baaren slaat.Een schip namelyk en een wyf Euri-
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medegenomene landvogels vliegenEuripides noemt zulk eenen die t'huis, om
uit der zelver vlugt het land te ontdek-en buiten de zeevaart blyven kan, ge-
ken.lulckig; en Antiphanes zei, dat het beter

De Ouden hadden kennis van de twaalfwas, te land arm, als op zee ryk te zyn.
Zodiacx- of Dierkrings- teekenen, enEen wys Man, zegt zeker Wysgeer
buiten de zelve kenden zy ook nog eenigemoest zich noit aan de gevaaren der zee
Noorder- en Zuiderstarren.betrouwen.

De Noordelyke zyn ; de Slang, deJa dit ging by veelen der Ouden zoo
kleine Beer, Cefeus, Cassiopéa, de Swaanverre, dat zy den scheepsbouw vervloek-
de Gier, de Knieler, de Noorderkroonten. Propertius zegt lib: I.
Arctophylax, de groote Beer, de Wa-Abl pereat quicunque rates &amp; vela paravit
genaar,Perseus, Andromeda, Delta,

Primus, &amp; invito gurgite fecit opes. Pegasus, ’t Peerdshoofd, de Dolfyn, de
dat is: Pyl, de Arend, Antinous, de Slange-

temmer, Berenice ’s hairlok, Arcturus,Vervloekt zy hy die eerst den zeevloedt heeft
’t Geitje, de Bokjens, enz.bevaren,

De Zuidelyke Starren , hen bekent,Om tegen dank der zee veel rykdom te vergaren.
waren deze ; de Walvisch, Orion, de

Ovidius zegt in ’t II boek der Minne- Hond, de Slang, de Schenkkan, de Ra-
dichten, in 't elfde dicht : ven, Chiron, de Wolf, de Altaar, de

Zuiderkroon, de Visch, de Eridanus ofSero respicitur tellus ubi fune soluto
de Po , de Haas , de groote Hond,Currit in immensum panda carina salum.
’t schip Argo, en de Planeeten.

dat is :
Van welke Starren men veel in de

Men ziet te laat na ’t land als ’t touw is werken van Ovidius, en voor al in zy-
losgeraakt; nen Almanach, leest.

En als de kromme kiel de diepte vast genaaakt. Zy spraken veel van Castor en Pollux
die zy, zoo Strabo lib: I. pag. 86. zegt,Horatius zegt in zyn I. boek en derde
als Zorggoden der zeelieden aanmerkten,

gezang : en die zy met Horatius lib: L. Ode 3. Lu-
Quem mortis timuit gradum, cida Sydera, dat is, heldere of heilzame

Qui siccis oculis monstra natantia. gestarnten noemden; vaststellende, dat,
Qui vidit mare turgidum, et als zy die of wel eenige lichte vlammetjes

Infames scopulos Acroceraunia: in de lucht zagen , het dan mooi weer
Nequicquam Deus abscidit worden zou.

Prudens oceano dissociabili Ook was ’t zevengestarnte by hen be¬
Terras , si tamen impie kent. De Grieken noemden het 72i26égNon tangenda rates transiliunt vada.

een woord, afkomstig van 7260 ik vare ;
dat is, volgens den boven gemelden J. dien naam de zevenen begrepen onder
de Dekker: Maja, Electra, Tay-dochters van Atlas :

Merope, Halcyone,geta , Astenope,Wat stervens wyze of slag van doot
en Celano, welke zy verdichtten onderVermogt dien stoutaart te verbazen,
de Starren geplaatst te zyn.Die ’t zeegedrogt zoo wreet als groot

Anders komen die ook wel voor metEn ’t meer door stormen opgeblazen,
den naam van Vergilie, of Atlantides, inEn die steenrotzen onbeducht
welke laatste betrekking Virgilius lib: I.En zonder tranen dorst aanschouwen,

Georg. zegt:Die langs Epierschen boort, berucht
Door ramp, den kielen staan te schouwen : Ante tibi Eoe Atlantides abscondantur

Vergeefs vergeefs heeft God bestaan Gnossiaque ardentis decidat stella coronæ.
Des aartryks schoot aan alle zyen

dat is:Te schiften met den oceaan,
En wyszelyk van een te snyen ; Eerst moet de zevenstar in ’t oosten nederdalen,

En Ariadnes kroon haar glanssen onderhalen.Nadien de volken niet te vreën
Met eige palen, andre hoeken, Zy sloegen dit gestarnte in den voortyd

Als Godveragters, over zeën
gade , om dan by deszelfs opkomen enEn zorgelyke zanden zoeken.
verschyning hunne vaart aan te vangen;
vermits zy gewoon waren den 14de. Sep¬Met dit dus toegetakelde vaartuig,
tember de schepen op droog te halen, enzich ten deelen van zeilen en riemen

na dien tyd , dog voor al na den 1rdenbedienende , begaven zy zich niet
November (zoo Plinius en Vegetius lib:verre in zee, maar roeiden, of zeilden
XIV. cap. 39. zegt) om geen vaaren meeralleen langs den wal, over al de stranden

te denken, en tot den 1gden Mey, of,in ’t gezigt houdende; en als zy zich al
zoo andere willen maar tot den roden Maarteenigzins in zee begaven, zeilden zy op
toe de zee, buiten de kolommen vandeze en gene starren, of lieten eenige

Her-B 3
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Daar op Orion past,en noit haar starre mentHercules, voor onbevaarbaar te houden;
Beneden onze kim, om weder op te dagen.om dat na den 11den November Orion

of Arcturus opquam , een noordelyk en En in ’t xxiI. boek ys 27. zegt hy van
zeer winderig gestarnte, ontrent den den Hond van Orion, of de hondstar,staart van den Beer; daar beneven, om

en meer andere, dus :
dat men dan lange nachten , vreezelykt

— Apicraot dt èt èvyétstormwinden, groote duisternis, koude.
bairerral xoètci per ècgaert vvorlos xonye.Jaen meer andere ongemakken , had.
Or re xèr aplanos ixixdycn xadtsettzulk een ; wie ’t dan ook was, die voor

dat is:den 15 den Mai in zee steken dorst, hiel-
Haar schitterende glans in ’t midden vanden zy voor eenen waaghals, ’t geen wel

den nachteens door deze en gene kooplieden voor
Vertoonde zich alom, begon vast door te brekenzig zelven, maar noit met eenige goede-
Door al de starren heen, by welke vergelekenren van den Staat, geschiedde; doch voor

Men haar Orions hond wel eer te noemenal was men niet gewoon zoo vroeg Sol-
plagt.daten, of andere menschen , die men

overvoeren moest, op zee te wagen. Voornamelyk egter zeilden de OudenDe star van Venus, of de avondstar.
op den kleinen , en den grooten Beer;die ook de morgenstar is, diende de Zee-
dog op den eersten vooral de Feniciers.luiden mede in ’t stellen van hunne koer-
Dit bevestigt Ovidius lib: II. in zyn Al-sen , waarom zy die Godin ook aanba-
manach :

den.
Esse duas Arctos, quarum Cynosura petaturZy spraken ook van de Hyades, die

Sydoniis , Helicen Graja carina notet.goede zusters van Hyantes, den welken
dat is :de Grieken verdicht hebben , dat door

een leeuwin verscheurt, en van haar be- Wie merkte , dat 'er in den hemel Beeren
weent is; en dat zy daarom uit medely- waren,
den ten hemel verheven zyn; zy werden De kleine Noorderbeer waar op t Sido¬
Hyades of het regengestarnte genaamt nisch volk

een woord afkomstig van Sei huein, re- Zyn streek zet , daar de Griek wel in
genen. De naamen dezer zeven zusters dien naren kolk

al mede Atlas dochters, waren: Ambro- Plagt opden grooten Beer gerust daar heen te
sie, Endore, Phesile, Coronis, Polixe, vaaren.
Phao en Thyene.

Nog nader toont hy dit in zyn xvII.Ovidius beschryftze ons lib: V. in zyn
Heldinnenbrief , daar Leander van dieAlmanach als zeven starren, die gemeen¬
beiden zegt :lyk met regen opquamen :
Nec sequar aut Helicen, aut, qua TyrusOre micant Tauri septem radiantia slammis

utitur, Arcton.Sydera, quas Hyadas Grajus ab imbre vocat.
dat is :dat is, na Hoogvliets vertalinge,

groote of kleine Beer zal mynen koersGeenDe heldre stierkop straalt met zeven stonker-
bestieren.lichten,

De Grieksche zeeman noemt, om dat zy re- En Virgilius in ’t I. boek zyner Land-
gen stichten bouwgedichten zegt ys zo4. over de

Hen ook het buigestarnte. starren sprekende :

Præterea tam sunt Arcturi sydera nobisHomerus Piad. boek xvil. Ys 485
Hedorumque dies servandi, alucidus Anguisspreekt mede van de starren des hemels,

door Vulkaan op Achilles schild gebragt. dat is, na Vondels vertalinge,
en telt daar onder de Pleiades, de Hya-

Noch staat ons opgestarnte, en shemels lootdes en Orion , die anders ook wel de
en wetten,groote Beer, of de Wagen genaamt, en

De Bokken en den Beer en heldre Slang te
als een gantsche vergadering van Starren

letten.beschreven wordt, daar by voegende, dat
zy noit in zee daalen en altyd boven den Het ontdekken van den kleinen Beer
gezichteinder of horizont blyven van de Grieken, cynosura, dat is, de

staart van den Hond genaamt, ter oorzaakHobjuèas ’, badas rt, ro oStivos delanos,
Apeclor S’;, iy zatl épackay txixngen xaatsrtn, dat de zeven starren , die dit gestarnte
Hr èvré cgébrral, za r dplora doxiver uitmaaken , het fatsoen van een staart,
Om &am’ anragès ist Mrgar dntereis die zich even eens, als die van een hond,

dat is: verheft, uitleveren) schryft Theon aan
Thales toe.Orion, Hyades, de Pleiades, de wagen

Zy diende den Ouden zeer lang, en hetVan anderen de beer genaamt, die zich
is te verwonderen, dat Homerus, die indaar wendt,

’t jaar
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Aratus een oud Dichter, zegt mede,’t jaar der wereld 3036. leefde , wel van
van dien Beer, met die betrekking,den grooten, maar niets van den kleinen

Beer meldt. Hac quoque Phanices freti lata æquora sulcant.Hyginus zegt, dat men den kleinen Beer
dat is :de Fenicische star noemde, om dat Thales

de Fenicier die eerst aanwees, en ’t ge- Hier op verstaat zich ook de Fenicier op zee.
bruik ’er van aan anderen leerde ; dog an-

Van den grooten Beer zegt Theon in zynederen meinen, dat hy zoo genaamt wierdt,
om dat de Feniciers voornamelyk op dit aanmerkingen over de Phaenomena van
gestarnte hunnen koers stelden, en sich Aratus, dat die eerst door Nauplius ont-
ook eerst, en voor alle anderen daar van dekt is ; hoewel Sophocles by Achilles

Tatius de ontdelcking van deze star, enbedient hebben.
Dit bevestigt Callimachus, wanneer hy den ondergang van de Hondstar, aan Pa¬

lamedes toeschryft.getuigt , dat dit gestarnte de Feniciers
eerst in Griekenland bragt.

TWEEDE HOOFDSTUK.

E oudste starkundigen der Ouden. Welker kennis , by storm of onweer, den zeeman
weinig hielp. Verscheide volkeren hebben op de zeevaart toegelegt. Uitvoeriger
bewys daar van. Slaven- en Droguenhandel de oudste koophandel. En daar na de
handel in Koper en Yzer. Waar door de Sidonièrs van ouds beroemt waren. Gelyk
ook wegens andere waaren en konsten. De Tyriers mede door den koophandel en zeevaart
vermaart. Volkplantingen der Sidoniers. Die der Tyriers van meer belang, menig-
vuldiger en verder in bestek. ’t Geen in t breede getoont wordt. Dog niet minder die
van Karthago.

toonen zeer klaar van. Dog het is zeker,Oe de Ouden aan deze kennis der

dat hy, die zich in Mauritanien onthielt,gestannten quamen, en wie by
op dien berg (die naar hem nog 't Atlan-hen de eerste starkundige was,
tisch gebergte, gelyk ook de Spaanschedaar over is men het iet eens.

zee , daar ontrent nog, de AtlantischeDe oudste starkundigen, daar de Grie-
genaamt wordt) als een groot Starkun-ken van spreken, zyn geweest die twee
dige den loop des hemels, en de bewe-vermaarde broeders, Atlas en Prometheus,
ging der bekende starren, met zulkenMozes tydgenooten.
ernit, en insparning der zinnen, waar-Van den eersten verdichten zy, dat hy
genomen heeft, dat hy als den gantschenden hemel op zyn schouderen droeg.
hemel scheen op zich te laden. Na dezenOvidius zegt 'er in ’t V. boek van zyn
Atlas noemden de Ouden de HesperidesAliranach van:
zekere eilanden in de Atlantische zee, by

Nondum stabat Atlas humeros oneratus
zommigen voor de Zoute, dog waarschy-

olympo. nelyker voor de Canarische eilanden ge-
dat is : houden Atlas boogaard, die gulde vrug-

De hemel steunde toen op Atlas schouders niet. ten droeg; waar op Ovidius in 't rv. boek
der Herschepping in de 17 Fabel, aldusHomerus spreekt ook van dezen Atlas in
zinspeelt :

’t I. boek van zyn Odyss: ys 58. in dezen
auro radiante nitentes,Arboree frondes,opzigte zeer nadrukkelyk hem noemende :

ex auro poma ferebant.Ex auro ramos ,— Arnrra ènsèpeeror oc 7: Jédéserns
llaene Bir Jiz iôt , iyes di re xoras vros dat is':
Maxgus, e vaièr rt zai égarr upis iver¬ Men zag hier bladen aan ’t geboomte in gulde

dat is : hoven,

Ook boomgaarden, die hem het gouden ooftDien Atlas, die veel wift, en in den oceaan
belooven.De diepten kende , en ook gewoon was te on¬

derschraagen Even zoo is ’t ook met zyn broederDe lange Zuilen,die den grooten bemel dragen,
Prometheus gelegen, die verdicht is aan

En de aarde , die hy heeft op zyne schouders den berg Caucasus vast gehegt te zyn, ter-
staan. wyl zyn hert van een gier verscheurt wort,

waar door de Ouden niet anders te kennenOok spreekt'er Virgilius libi vi. Aneid.
gaven , dan dat hy mede als een grootYs 794. (gelyk wy in 't vervolg elders

Star-
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geven heeft, voor zoo verre alle zyn boe¬Starkenner op dien berg den soop der star-
ken en schriften over de Starkunde, tenren met zulken neerstigheid en inspanning
tyde dat Cambyses Egypten beoorlogde,van al zyn kragten en zinnen waarnam,
door dien vorst na Perzien vervoert zyn,dat hy daar niet af te scheiden was, zoo-
en dat die aan hen een groot licht in diedanig, dat zyn hert als aan dien berg scheen
kunst toegebragt hebben.vast genagelt te zyn, en hy door de

Strabo geeft de lof der starkunde voorzucht tot het navorschen van de beweging
allen, en alleen aan de Feniciers.dezer hemelsche lichaamen, als verscheurt

Josephus zegt lib: 1. cap.7. Antig Judaicte werden.
dat Abraham , die in ’t jaar der weereldAangezien hy nu door zyne onafschei-
2020. leefde, niet alleen een groot Star-delyke gehegtheid aan deze liefhebbery
kundige geweest is; maar dat hy die konstder starkunde ongemeen veel licht voor
ook aan anderen, en wel eerst by dezich zelven, en voor zyne tydgenoten
Chaldeen, en later aan die van Egyptenkreeg, zoo verzierde men al verder
voortgeleert heeft. Door hem, zegt hy,dat hy den Goden het vuur van den hemel
cap. 7. zyn die wetenschappen (te weten deontstolen en ’t zelve op de aarde gebragt,
Tel- en Starkunde ) van de Chaldeen totof wel, dat hy op den raad van Minerva
de Egyptenaars , en van hen tot de Grieken,den hemel beklommen, en ’t vuur van de
overgegaan.raderen van den zonnewagen ontleent

Indien dit waar is, zoo ziet men nietheeft ; al 't welke niet anders dan zyne
alleen, dat hy in tyd veel ouder is , dangevonde starkunde op ’t kragtigste uit-
alle de gemelde Uitvinders; maar ook datdrukken wil.
zoo wel de Chaldeen, als de Feniciers, enDeze twee staan als de oudste Starkun-
Egyptenaars, die konst alle aan hem dankdigen by de Ouden bekent, welker leef-
te weten hebben.tyd ontrent het jaar der wereld 2452 voor¬

Het is waarschynlyk, dat, gelyk dekomt.
Hebreen de oudste scheepsbouwers, zyDat zy nogtans de eerste waren thoewel
alzoo ook de oudste starkundigen zyn.Clemens de Alexandryner van Atlas zegt,
Immers die Gen. 15: 5. metaandacht na-dat hy die konst in Lybien eerst uitvondt,
leest, daar Godt tot Abraham zegt : Zietis niet waarschynelyk. Men zou daar
nu op na den hemel, en telt de starren; enook Eolus mogen byvoegen, die als een
deze en gene plaatzen uit Job Moses tyd-groot Starkenner, uit de beweging van
genoot) daar byvoegt, en voornamelykhet swerk de winden voorzeide. De Ba-
Job 9: 9. daar hy van Godt zegt: die denbiloniers en Chaldeen , waren van ouds
wagen maakt, den Orion, en het zevenge¬her boven alle andere volkeren voor groote
starnte , en de binnenkameren van ’t zuiden.Starkundigen vermaart.
Als mede Cap. 38. 31, 32. daar de HeerZoroastres, Osthanes, en de verdere
tot Jobspreekt: Kont gy de liestykheden vanMagi of Wyzen der Perzen,pronken mede
’t zevengestarnte binden, of de stringenmet dien zelven naam, en hoewel de Ba-
Orions los maken: Kont gy den Mazzarothbiloniers veel op dezen Zoroastres (eigent-
voortbrengen in zynen tyd a en den wagenlyk Zaradust genaamt) en op Osthanes
met zyne kinderen leiden :roemen, en hen als de eerste uitvinders van

Die dit alles (zeg ik) met oordeel leestdie konst opgeven , zoo is dit vry meer
zal ook moeten vaststellen , dat de He-tot lof der Perzen, dan wel van hun die-
breen en de Arabiers , veel eer dan an-nende , alzoo deze een Perziaen, en de
dere volkeren, de starren en haren loop,eerste een Bactriaan, en geenzins een Ba¬
waargenomen en gekent hebben.bilonier, geweest is.

Na deze schynen de Babyloniers enOnder de oude Starkundigen munt mede
de Perziaanen het naaste te komen, vanuit Nicepsos, koning van Sait (dat het
welke de Egyptenaars en Grieken naderlagerdeel van Egypten was) van welken
licht schynen bekomen te hebben.Paulinus by Ausonius zegt :

Plinius zegt lib: vi. cap. 37. dat BerosusQuique Magos docuit mysteria vana Nicepsos. beeldt een vergulde tong had, om dat hy
dat is : (zoo men wil) de Grieken die konst eerst

geleert heeft.Nicepsos die wel eer ’t verborgene den wyzen,
Onder de Egyptenaars heeft ook deSchoon ydel, als iet groots gewoon was aan te

groote koning Sesostris als een voor-pryzen.
naam Starkundige uitgemunt. Hy, die

Hy stelde te werk alles ’t geen Mercu- gantsch Asien overwon, bragt een vloot
rius de 1. en ade eertyds uitgevonden, en van vier honderd lange schepen in 't roode
in de vertrekken en kooren der Tempels meir, niet om te handeien (’t geen de
tot dien tyd toe verborgen gehouden had¬ Egyptenaars eerst lang daar na deden)

maar om andene landen te overheerschen.den, en men wil, dat hy van de Starkunde

openbare lessen zelf aan de Magi van Ba- Hy doorliep, zegt Strabo elders, gansch
Ethiopien, over al daar hy zyn overwin-bel, of eigentlyk aan die van Perzien, ge-

nende
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Zommige houden de Cretenzen voor denende wapenen bragt, niet alleen een ko

oudste en de stoutste zeehelden, en dat zylom oprechtende ; maar zoo Eustathius
daar door het meesterschap van de Mid-meldt, ook nette tafelen van zyne reizen,
delandsche zee een geruimen tyd gehaden van de strekking der overwonnen lan
hebbenden, makende, ’t geen zonder grondige

Dat de Focenzers, die men wil dat Mar-Star- en Landkunde niet wel geschieder
seille bouwden, en voor al ook de Athekon, behalven dat hy daar door ook der nienzers, mede magtig ter zee geweestEgytenaaren verder aanleiding tot die en
zyn, is af te nemen van hunne vloot vanandere konsten gaf. Immers deze tafelen
378 schepen , welke die van Kerxes byzyn lang daar na by de Scythen en Col¬
Artemisium verssoeg: En tegen die vanchers (volkeren, die hy ook overwonnen,
Sparta bragten zy 'er over de aoo in zeeen aan welke hy de zelve medegedeelt had

Van ouds waren ook de Tyrrheners ter Uitvoeri-bewaart gevonden, zoo Herodoot lib: II.
zee vermaart, waarvan de gantsche Ita- gerbewys

cap. 104. getuigt.
lische zee na hen de Tyrrheensche ge-dadr vanZoodanige Astronomische tafelen heeft
naamt isook Democritus (zoo Diogenes Laërtius lib.

De Liburni,een volk van Illvrien, ’t geenIX. zegt) die in ’t jaar der weereld 3490
Jonien en veel eilanden in de Egeische zeeleefde, allereerst voor verscheide jaaren,
veroverde, hebben zich daar door mede

met aanwyzing van de Eclypsen, en van
beroemt gemaakt, en zel: ook een zekerde op- en ondergang der Starren, gemaakt;
maakzel van schepen na hen Liburnicæ ge-waar na dan de oudste waarnemingen der
naamt, nagelaten.Gricken ontrent de beweging der Stairen,

Die van Rhodus waren mede op dedie van Callisthenes, Aristoteles leerling
zeevaart byzonder afgeregt, en hadden inzyn, die de zelve op zyn bevel van Babel
de Middelandsche zee een grooten naamna Griekenland overzont, en van welke
verkregen; gelyk ook die van Taphos,Hipparchus, die groote Starkundige, die
van welken Homerus in het I. boek vanin ’t jaar der weereld 3790. leefde , er
zyn Odyss. Ys I12. als van wakkere zee-meer andere na hem, zig met veel vrugt
helden spreekt, als hy daar van Mentes,bedient hebben
Anchialus zoon zegt :Gelyk nu de Ouden alleen kennis van

Welke
deze weinige starren, en daar door ter zee Mivrnt Aryzièpets déogoros frcouat ierat

kennis

Tios , alae Tabioici dérçi-uetcen ènérrotweinig zekerheid in ’t stellen van hunneby storm

of on koersen gehad hebben, vermits zy (ge¬ dat is :
weer, den lyk wy hier na breeder toonen zullen ’k Ben Mentes , en de zoon van een, diezeeman niet de minste kennis van ’t kompas had-
weinig word genaami

den, zoo kan men zeer licht begrypen,hielp. Anchialus, een vorst in kennis uitgelezen,
in hoe groot een gevaar, en van hoe bil- k Gebie met oppermagt de Taphiers, geprezen
lyke vreeze zy zich bezet gevonden heb- Om hunnen vaarlust, en voor anderen be¬
ben, als zy, voornamelyk door storm en faamt.
duister weër, wat van den wal afgeraakt,

Dus roemde hy, als ervarene zeekun-die van hun nog bekende starren niet meer
digen ook zeer dikwils de Pheaciers, diezagen en dus op Gods genade, onder het

g-bulder der woedende winden, en ter hy in ’t xini. boek van zyn Odyss. Ys305.
hemel stygende golven, met de uiterste niet alleen in ’t gemein Oalnues èycuot,
onzekerheid en angst, zondereens te we- dat is, de doorlugtige of beroemde Phca-
ten, waar zy belanden zouden, maar he- ciers noemt (gelyk hy die Ys 150. ook we-
nen dreven. gens hunne schoone schepen pryst) maan

Deze groote onzekerheid in het zeilen van welke hy dan eens in zyn V. boek inVerschei-
de volke-of rocjen ter zee, en al dit zidderen en be¬ ’t 424y5. en in ’t xiir. boek ys 39. als van
ren heb-ven voor de zeevaart en ’t bulderen der Oasnueggi Gpeeruoig, de niemzugtige
ben op de winden, waar van men by de Ouden leest, (dat is, de tot de zeevaart geneigde Phe-
zeev heeft egter niet konnen beletten, dat ver- aciers, dan weer eens in zyn vinr boek ystoegelegt

scheide volkeren zich daar toe gezet, het 189. en elders van hen spreekt als van de
geheel en al op de zeevaart aangelegt.

bainzes dontxigeriot, ravgrixavrot dndges-zich daar door zeer beroemt , en hun
dat is:vaderland , zoo door den koophandel,

die zy sterk daar by voortzetteden, als Pheaciers , gewoon den langen riem ter zee
door ’t ontdekken en veroveren van veel Te voeren , en beroemt de zeevaart wel te
landen, bloejent en magtig gemaakt heb- kennen.
ben.

In zyn vi. boek ys 272. en 273 spreektDie van den stam Sebulon, Gen. 49. 13.
hy van de zelve, als van luiden die grootevermits die zich aande haven der zee ont-
kennis hadden van masten , riemen enhielden, gelyk ook die van Dan en Aser
’t geen verder tot de schepen behoort; be¬Judic. 5: 17. Die zich ophunne schepen ont-
halven dat hy in dit zelve vin boek Ys 245.bielden, schynen my toe, van de oudste

Al-Czee- en koopluiden geweest te zyn.
I. DEEL.
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dat is:Alcinous tegen Ulysses van hen sprekende
Wat zyt gy tog voor lien, myn vrienden enals vnogrlv dewrot dat is, de beste in hunne

gezellen,schepen of scheepvaart, invoert, als hy
Van waar komt gy tog hier-zoo loopen uithen roemt als mannen , die alle anderen

der zee :overtroffen vanri2iy in de zeevaart of zee- Is ’t om den handel ook, of dwaalt gy vankunde. In ’t in. boek vs 281. roemt hy
de ree ,ook eenen Phrontis, als een zeer ervaren Gelyk de roovers doen, die andre menschen

zeeman.
quellen

Iindadeer uere zeeri SJedens es 'zora,
Ogorrn orrrogidty, ès fnaivre wys ardpuxor En in ’t 103. ys van ’t zelve boek zegt hy :
Nze xofeernerat — 9 ixie ie tuyncas dikoos n in ixelo

Aipn èrironieer uéros éexero jes dyaiardat is :
Huie èca 3oy ociy 'x neactiôta xorroyHem, die wel eer het roer van ’t vaar-
InaCouerol rade rio i—

tuig, wel hezeilt, dat is:
Plagt in zyn ftoute vuist weergadeloos te

vriend , die my weer aan de rampenMyn
voeren;

doet gedenken,Dien Phrontis, die de vlag zeeghaftig plagt
Die rampen, die wy daar, beroemt door

voeren dapperheitVer boven al , wat oit de gronden heeft
Uitstonden by dat volk, en door Achilgeleit

gepeilt. Uitzagen naar den roof,om anderen te krenken.
Maar gelyk de Feniciers in hunnen bloei

In zyn xiv. boek van zyn Odyfs. Ys
alle volkeren der aarde in de kennis der

287 297. spreekt hy van Eumeis moeder,Reken- Starkunde en scheepvaart, verre
welke een Fenicier listig mede naar Feni-te boven gingen , alzoo hebben zy ook
cien, en , na een jaar verblyf, van daar teralle andere volkeren in het voortzetten
zee na Libyen vervoerde , om haar daarvan den koophandel, en dus mede in het
tot een hoogen prys te verkoopen :ontdekken, veroyeren, en voor al in het

K. 31 ôt h' ès xtpücnrt, zat éereroy oror enotro-bevolken van vreemde landen, zeer verre
dat is:overtroffen , vermits het bestek van alle

anderen zich gemeenelyk binnen, en dat Op dat hy my aldaar ten diersten mogt ver-
der Feniciers zich verre buiten de Mid- koopen.
delandsche zee uitstrekte.

In zynxv. boek van zyn Odyss. Ys 426.Volgens de oudste bewyzen schynt de
zegt hy van die van Taphos :ofhandel van slaven, dat is van geroofde

verarmde menschen, en van reukwerken, Ané t. dripray rècot daicopts ropis
speceryen en diergelyke goederen, de dat is:
pudste koophandel te zyn. De Tafièrs die my als roovers dus vervoerden.

Gen. 17. 12. leze ik al, van gekogten
Dus spreekt Ulysses in ’t xiin. boek vanmet den gelde in Abrahams huisgezin.

zyn Odyss. Ys 272. nog eens van de Feni-Dat dit by andere volkeren van ouds en
ciers, als van zeeroovers, aldus:mede in de volgende tyden bekent was,

ziet men klaar Gen. 37 daar de Ismaeliten Aorik iyay exi rje xiby bhniixs yavis
ENSigdgm ns cpy uerortréz nnièa èûraof Midianiten, met droguen naar Egyp-

ten reizende , Joseph van zyne broeders dat is :

koopen, volgens Rubens raad, alleen tot Ten eersten, en zoo ras het maar gelegen
Josephs behoudenis, gegeven) en kort daar

quam,
aan weder aan Potiphar verkoopen. Al- Ben ik in ’t schip gegaan, en heb met ernst
waar de oudheid van den handel zoo met

gebeden
slaven als met droguen en reukwerken t Fenicisch volk, beroemt door oppermogenthe¬
der Oosterlingen blykt. den

Dus quamen zommigen door armoede, ’t Geen van den roof, zoo veel hen luste,
anderen als Joseph door gewelt, en ande

van my nam.ren door veroveringen te land by voorval
van oorlog ; maar ook veelen door Roovers En dat de slaven, ook een gedeelte van
ter zee, tot slaverny te vervallen. de goederen, die de Grieken al van ouds

Homerus zegt daarom in het xiv. boek hadden, en die zy of door hun zecrooven,
van zyn Odyss. ys 296. dat het eerste am- of ook wel in den oorlog, bequamen, ge-
bagt der menschen het zeerooven was. weest zyn, toont deze zelve Dichter kiaar

In het in boek van zyn Odyss Ys 71. in ’t iw boek van zyn Odyss. ys 729. al-
waar hy Penelope aldus sprekende invoert :zegt Nestor met betrekking hier op:

A ris èrongos donsoy zadtgels vjteorra2 2tot, rirts ict redtt xuuis vyne xeneyse
Ap tuiy by nat iouus rarip 'rs dtigoridenHri xare xyiker, i naiolus ddvverdt

Kéét vot zyror lges Tosvotvopter sOde rt nyezets irte das rosy andorrae-
dat
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ten waren, te ontgaan; om welken naamDat eens een knecht met haast zou roepen,
zy hen niet alleen gestadig beoorlogden;op myn last,
maar ook gewoon waren hen , by deze enDen ouden Dolius, myn slaaf, die my gegeven
gene veroveringen, of te dooden, of totWiert van myn vader, toen ik ging, om hier
slaafagtige diensten te gebruiken.te leven;

Hun voorvader, Chanaan, was een enEen, die myn thuin bewaart , en op de
de zelve met der Heidenen Mercurius,hoomen past.
den god der kooplieden, die by hen zoo

En in ’t iv. boek Ys 10. zegt hy van a Mercibus, dat is, van de koopwaren,
Menclaus, en van zyn zoons huwelyk : even als hy by hen Canaan, dat ook een

koopman in het Hebreeuwsch beteekent,riii di cxépriJey adixrogos cr téen,
Os ol rydbynros xyarecoe ytyero ueyantr n genaamt is; hoedanig het woord Canaan
Ex O6A1 P— 1iof 12. 6. Ezech. 17. 4. overgezet voor-

komt.dat is:
De stadt Sidon, dus naar Sidon, Cha-Zyn zoon, geboren in zyn hoogen ouderdom

naans oudste zoon, gelyk wy Gen. 10. zien,Uit een slavinne , Megapenthes, een der helden
genaamt, was veel ouder dan TyrusIn sterkte zeer beroemt, en weerdig hem te

Dit blykt niet alleen uit Homerus, die
melden

niets van Tyrus meldt, en zeerveel van deGaf by ten huwelyk , ’t kroost van Alector.
Sidoniers, als groote kooplieden en kon-

Ot stenaars in verscheide werken, en ook als
Met haar te paaren.

groote zeehelden spreekt; maar voorna-
melyk uit Gods woord, Jes. 23: 2. daarThucydides zegt ook dat de Feniciers en
Tyrus met nadruk Sidons dochter genaamtCariers, gewoon waren op zee te rooven;

en dus later in tyd gestelt word. Jo 1128.dog men moet hier nevens ook weten,
komt het ons ook als het groote Sidongelyk de oude Aantekenaar van Homerus
voor, zonder dat men ten dien tyde bynaover het 73 en 74ys van zyn iin boek zeer

nog iets van Tyrus leest : want ’t geenwel aanmerkt) dat het zeerooven voor die
ons Jos. 19: 19,25. mitsgaders 2 Sam 24.van de Grieksche eilanden in die eerste

tyden niet oneerlyk nog schandelyk was, 7. voorkomt, dat moet men niet als een
verhaal van zaaken in Josua’s tyd (in wel-Een zaak die Thucydides ook bevestigt.
ken Tyrus ’er nog niet was) maar van dienhoewel het, na dat hun staat nu op vaster
tyd opnemen en verstaan, in welken dievoeten gestelt was, schande wiert.

Schryver, die daar van als van een be-Buiten den mensch- of slavenhandel
En daar muurde stadt spreekt, leefde; waar medeschynt de handel in koper en yzer een van
na de

men Ezech. 26. 4. kan vergelyken. Be¬handel in de oudste te wezen.

koper en halven dat ook Strabo lib. xvi. Sidon inIn den koperhandel waren de Feniciers
yzer. rang voor Tyrus stelt, en de Sidoniers alsmede zeer vermaart; maar aangezien de

vinders van de Starre- en RekenkundeSidoniers, Tyriers en de Karthagenienzen,
al te zamen Feniciers van oorspronk wa- roemt.Daar zynter die meinen dat Sidon, doorren, en zy die naam in het gemein droe-

den koning van Ascalon verovert zynde,gen , zoo moeten wy , om net en met
orde te spreken, hier van zeggen , dat toen wel van hun is verlaten , maar

riers dat zy daar op ontrent veertig jaren voorde Sidoniers de oudste; dog de Ty
en de Karthagenienzen de magtigste ter Troje ’s verovering, of 240 jaren voor
zee, en ook de grootste, zoo in den koop- den Tempelbouw of wel in ’t midden
handel, als in ’t ontdekken en bevolken van den regeertyd der Richteren, Tyrus
van landen, geweest zyn. gebouwt hebben.

De Sidoniers waren eigentlyk Chanaa- Dat deze Sidoniers van ouds her koop-
niten; die, schoon zy ware nazaaten van handel in koper dreven, blykt ons by

verscheide bewyzen. Deut. 33. 25. wertChanaan waren, zig egter noit na hem,
Chanaaniten; maar na Sidon, Sidoniers, van Aser voorzegt, dat hy over yzer er
en zomtyds ook wel Syriers, Assyriers, Sy- koper treden zou.

rofeniciers, dog meest Feniciers (een naam Deze stam van Aser nu lag niet alleen
hen van de Grieken, niet gelyk Strabo lib. naast aan Sidon; maar Sidon zelf behoorde
I. pag. 76. zegt, na ’t roode meir, om eigentlyk mede onder het deel van dien
dat zy daar van daan quamen, maar na de stam, schoon zy dit noit bezeten, en de
menigte hunner palmboomen gegeven, by inwoonders (gelyk wy Judic. 1: 31 zien)
welke Golvik phoinix, een paimboom be¬ noit verdreven hebben.

Homerus roemt de Sidoniers ook wegensteekent) noemen lieten.
dezen hunnen handel in koper: want Eu-Waarschynelyk deeden zy zich zooda-
meus moeder zegt in zyn Odyss. in ’t Xv.nig en geen Chanaaniten noemen, om den

vloek, over Chanaan uitgesproken, eenig boek en 397. Ys.
zins uit te wisschen, en om den haat, Ex bedr Zidûves todurganxrer lrzopeas 'trae-
waar in zy onder dien naam by de Israeli-

datC2

Waar
door de

Sidoniers

van ouds
beroemt

waren.



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,20

dat is :dat is:

Die eerst met schepen zich in volle zee begaven,k Ben een Sidonische, na Sidon zoo genaamt,
En om den handel eerst verzeilden uit de haven’t Geen door zyn overvloed van koper is be¬

faamt. Immers by Strabo lib. xvi. pag 1098
staan de Sidoniers als meesters in de grootsteDat de Sidoniers ook in ’t maken vanGelyk
konsten der wereld, en voor al in de Tel-ook we-fraaje konststukken uitstaken toont de
Star- en Scheepskunde, bekent.gens an- zelve Dichter in 't iv. boek van zyn Odyss.

dere wad y5743. of ontrent het midden des boeks; Van hunne scheepskunde spreekt Eu-
ren en ripides in zyn Helena, Ys 1467. dus :daar hy de Sidoniers pryst over hun verkonsten.

nuft in het maken van een zilvere drink Oontera zièrias  règt'a xèra-
kan, dat alle werk van dien aart te boven dat is:
ging, en van ’t welke Menelaus daar te Osnelbezeilde boot, en schoon Sidonisch schip.
gen Telemachus zegt :

— Ilopen êt idaduos iens En in ’t zelve Treurspel ys 1547.
Zidarian Baeriaies ai Lièariar rabr xporôr hr xarenoreer

dat is: dat is :
’t Was een geschenk wel eer hem door den vorst t Sidonisch schip, ’t bezeilsie, is van de werf

gegeven gehaalt.Van Sidon , edel van geslagt en hoog verheven.
Hierom was ’t wapen of devys der Si-

Van diergelyken drinkkan van de ver-
doniers een Roer,’t geen in hunne gedenk-

nuftige Sidoniers ook gemaakt spreekt Ho- penningen (van welke de Heer Reland
merus Pliad. w. ofboek xxiiI. pas na de

twee in ’t 3de deel van zyn Palestina pag.stryd van Ajax en Ulysses
1014. vertoont ) klaar te zien is.

Dus word ook Sidon over zyn wapen-
Om deze hunne scheepskunde werdenhandeling, en over des zelfs verstand in

zy van Homerus in ’t xv. boek van zyn
’t hout wel en op zyn tyd te kappen,1 Odyss. vs419. Navgizauroi, dat is, ver-
Reg. 5.6. en over. zyne uitvinding van

maard door hunne schepen, en by Athenaus’t glas, by Plinius lib. xxxvI. cap. 16. ge
Baaarroxpxroivres, dat is, magtigenlyx ook over meer andere dingen, gepre-
ter zee, genaamt.zen, zeggende, dat Sidon door veel glas-

Herodoot zegt in zyn vin boek van Arte-winkels vermaart, en de uitvindster van
misia, koningin van Carien , dat zy aarnspiegels was. Strabo roemt haar in zyn
Xerxes vyf schepen, wel van krygskneg-xvI. boek ook als een stadt, waar in het
ten verzien, en die, naast de Sidonische,glaszand, schoon tusschen Ptolemais en
de uitstekenste waren, verschafteTyrus vallende, alleen gesmolten wierdt

Een weinig verder zegt hy, dat XerxesIn opzigt van hare Starkunde zegt Ovi
genegen zynde om zyn vloot te monstedius in ’t u. boek van zyn Almanach:
ren, op een Sidonisch schip klom, en,Esse duas Arctos, quarum Cynosura petatur
onder een goud paviljoen zittende, (een

Sidoniis — blyk van de heerlykheid der Sidonische
dat is: schepen) na yder schip der vloot vraagde.

En ’t zelve getuigt hy daar in dat boekWie wist toen van de twee zoo nutbekende
Beeren, van hem ook, dat hy, genegen om de

Waar van de kleine de Sidoniers vooral mond van de vliet Peneus te bezichtigen,
Gedient heeft, om den koers te zetten, als op een Sidonisch schip klom, gelyk hy

de wal altyd, als hy iet diergelyks verrichten
Niet meer te zien was,en om onheilaf te keeren wülde, gewoon was te doen. Uit al het

welke dan de voortreffelykheid van de Si-Wanneer Menelaus zyne reizen aan
donische boven alle andere schepen in die

Telemachus verhaalt, zegt hy by Ho- tyd, zeer klaar te zien en af te nemen is
merus in ’t tv boek van zyn Odyss. ten be¬

Maar hoe groot en beroemt ook de Si-
wyze, dat de Sidoniers met allerlei vol doniers door hunnen koophandel, en an-
keren handelden :

dere zaaken van zee- of starkunde waren,
Adiers inoper, nat gidonas nat tpenbss schynen zy egter in allen dezen maar

dat is; binnen de Midaelandsche zee bepaalt, en
'k Heb de Ethiopers en Sidoniers gezien, dierhalven van dat wyd beslag noit ge-
De Erembers, en met hen veel andre vreemde weest te zyn, als naderhand de handel en

lien. de zeevaart der Tyriers en Karthagers
geworden isVan hunne scheepvaart en koophandel Dat Tyrus in rang voor Karthago gaat,

zegt Dionysius Phrig: pag. 132. blykt , om dat Karthago een Tyrische
O Tpürot vicern extipicarre Jadrers volkplanting was, en door hen, zoo Ap-
Dpûret o ipxogias éntdlytos iouigarro pianus zegt, 50 jaren na Trojens verove-

ring
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ment wel gelegen, als zynde aan de in-ring gebouwt is ; ’tgeen zy ook, by
gangen, en met hare landpaalen, in ’t mid-’t zenden van jaarlykze thienden na Tyrus,
den der zee, alwaar zy met hare verheveneerkenden. Men leest van haar ook by
huizen, en hooge torens, praalde, waarJesaias cap. 23. 14. als een zeer oude stadt.
van Ezech, cap. 24. 4. spreekt, en waar ofDat 'er ook een oud en nieuw Tyrus
ook Propertius lib. I. Eleg. 8. zinspeelt :’t eene door Sidon ge-geweest zy ,

bouwt, en door Nebucadnezar verwoest, Utque maris vastum prospectet Turribus
’t ander door Agenor gesticht, en door equor
Alcxander den grooten verwoest, gelyk Prima ratem ventis credere docta Tyrus.
Curtius lib. 1v. cap. 4. melt, is een zaak dat is:
den Geleerden bekent. En deze beide Het trotze Tyrus dat het eerst de zee dorst
schynen in Salmanassais tyd te gelyk nog houwen.
in wezen, en dierhalven ’t verval van Kan van zyn torens ’t nat der woeste zee be¬
t oude geen oorzaak van ’t bouwen van schouwen.
’t nieuw Tyrus (gelyk zommigen meinen,
geweest te zyn. Ook is ’t wonder, dat Deze stadt was wel de dochter van Si-
Homerus, die niet veel ouder dan Salma- don, maar nu tot zulk een trotsheid ge-
nasser was, egter geen van beide kende. komen , dat zy haar eigen moeder niet

Dat het oud Tyrus, Sidons dochter, meer kende, zoodanig dat de Sidoniers,
een stadt, op den vasten wal gelegen, zeer en die van Arvad, nu hare roejers gewor-
magtig ter zee, en in den koophandel was, den waren. Ezech. 27. 8.
zien wy klaar by Ezechiel in zyn 26 en 27 Men moet echter niet oordeelen, dat
cap. en Amos 1: 10. uitgedrukt. die scheepsampten by hen zoo veragtelyk

Zy handelden, zoo Josephus lib. I. An¬ waren, als ze nu wel zyn: want de wyzen
tiquit. zegt, zeer sterk op ’t oosten en in Tyrus agten het een eere , hare schippers
’t westen, op Persien, Lydien, Arvad, te zyn. Ezech. 27. 8. Waarom ook dit
Javan, Thubal, Mesech, Togarma, Dedan, aangehaalde alleen maar dient, om te too-
Syrien (en voor al op Damascus) op Dan, nen , dat de Sidoniers toen hare onderdaa-
op Arabien, Saba, Raema, Kedar, Haran, nen waren.

Canne en Eden. Indien wy nu verder ’t oog op de bui-
De Waaren , waar in zy handelden, tenlandze ontdekkingen en veroveringen

waren goud, zilver, tin, loot, koper, paar van deze en gene vreemde gewesten, zoo
den , wagens, harnassen en alle ammunitie der Sidoniers, als voor al ook van de Ty-
van oorlog. Zy handelden ook in ivoir, riers, slaan, zoo moeten wy zekerlyk over
ebbenhout en robynen, en voor al in dat hunne stoute ondernemingen ter zee, en
vermaart en tweemaal geverwt Tyrisch hunnen grooten handel in allerlei waaren,
purper, in tapyten, in zyde, crystal, tarw, daar op gevolgt, verbaast staan-
nonich, mastich, wyn, in kostelyke wolle, De oudste volkplanting der Feniciers,
yzerwerk, kassra, kalmus, syn laken, schaa- en wel (zoo ’t ons toeschynt) van de Sido-
pen, rammen, bokken, in allerlei speceryen, niers (alzoo Tyrus in die tyd nog niet be¬

in gestikte lakenen, in edele gesteenten, kent was) is die van Kadmus, naar Thebe
peerlen, in allerlei kostelyke kleederen, die in Bæotien geweest.
in cederen kisten bewaart, en zoo ter markt Ovidius zegt in ’t iv boek van zyn Her-

Behalvengebracht wierden. Ezech. 27. schepping, ys 571.
dat zy ook sterk in visch handelden. Num sacer ille me trajectus cuspide serpens,

Hier door wierden zy zeer trots en moe- Cadmus ait, fuerit tum, cum Sidone profectus,
dig, zoo dat hunne kooplieden vorsten, Vipereos sparsi per humum nova semina dentes:
en hunne kramers de heerlykste in den

dat is, naar Vondels uitbreiding:lande wierden. Jes. 23. 8.
Hunne riemen maakten zy van de eiken — Toen sprak helt Kadmus ; zou de nyt

van Basan, en de roeibanken bekleedden Van ’t wreede bronserpent, misschien een
zy met ivoir, hunne schepen pronkten met godt geuyt,
gestikte Egyptische zeilen, en de dekze- Dat ik in ballingschap van Sidon weergedre-
len met hemelsblaëu en purperuit de eilan- ven ,
den van Elisa. Ezech. 27. 6, 7. waar door myne speer doorstak, en hechtte, daarMet
hun koning zoo trots werdt, dat hy, zyn ’t bleef kleven;

hert verheffende, zeide : lk ben God, en Zou ’t zaaien van ’t gebit des boldraaks, vol
ik zitte in den throon Gods, midden op de zee. venyn,

Hier op speelde ook zelf de naam van In weelige akkerklai, ook eenige oorzaak zyn
Hercules, zynde een Fenicisch woord, met Van alle dit verdriet ; toen ik van Sidons
een Griekschen uitgang (gelyk men in de paalen
schoolen spreekt) aangevult, ’t geen, zoo Beotie eerst bezocht , vermoeit van omme-
veel Geleerden willen, niet anders, dan een dwalen.
koopman of handelaar beteekende. Tot

Herodoot spreekt lib. II. van dezen Kad¬al dezen koophandel was de stadt uitne-
mus,C 3

74e¬
plantin-

gen der
Sidoniers,
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mus, ter plaats, daar hy van Melampus, Wat is ook hun Melicarthus , Ino ’s
en van Bacchusdienst, handelt, even eens, zoon, Kadmus neef, anders dan een woord
als of hy een Tyrier geweest was; dog de van 't Hebreeuwsch syn melech, een ko¬
verstandigen houden hem, met meer recht, ning, en nryp kartha een stad, te zamen
voor een Sidonier. Hy, die een Kanaa- gestelt, en dat dan niet anders, dan ’s ko-
neer, en wel een van die Gibeoniten (zoo ninos stad beteekenen zou.
my toeschynt) was, die met Josua behen- De gantsche fabel van Kadmus, en het
dig vrede gemaakt had, en aldus in 't leven verslaan van dien draak of flang , by de
bleef, bragt ook allereerst de letteren van Heidenen verdicht, en by Ovidius in de
zyn land, en ook veel van zyne landtaal pas aangetogen plaats te zien, vint zeer
in Griekenland, en gelyk veel Fenicische klaar haren grond in 't Hebreeuwsch of
en Karthagenienzer woorden niet anders Syrisch woord s’in bevi, ’t geen een slang
dan zuiver Hebreeuwsche, maar een wei¬ bediet, en dus van de Heviten ontleent
nig verdraait, waren, alzoo zyn ook veele schynt, hoewel hy nieteigentlyk een He-
der zelve by na geheel en al, zelf nog nu, viet (te weten van die gene die by den
in de Grieksche taal te vinden. berg Hermon woonden, en nevens de

Het eerste bewyst Hieronymus in zyne Amorrheen van Josua verslagen zyn) maar
uitlegging over Jer F. 25 en Augustinus van die soorte was , die van Josua voor
over Psalm 136. Men ziet dit ook in het vreemdelingen aangezien , daar op in
Fenicisch woord Nachas, dat by beide die vrede aangenomen, en voor Gibeoniten
volkeren (de Hebreen en Feniciers) een gehouden waren. Hy schynt ook naar
slang beteekent. Wat het Grieks aangaat. anderer gedagten een vorst of nazaat der
men ziet dit in ’t woord Delphi , die Kedmoni, van welke men Gen. 15: 17.
vermaarde orakelplaats , van ’t Fenicisch leest , die ontrent den berg Hermon
woord Dolphin,een profeet beteekenende, woonden, geweest te zyn, en men wil
gelyk dat weder afgeleit is van 't He- dat de Grieken van dezen Kedmoni hun-
breeuwsch woord :y dat druppen, neder- nen Kadmus, en van den berg Hermon

dalen als druppen, en dus, by gelykenis, zyn vrouw, Harmonie, t’zamen geflanst
ook voorzeggen, beteekent. hebben.

Wie ziet niet, dat het Grieksch woord Van dezen Kedmoni zegt men, dat ook
7eéwa, en 't Latynsch gehenna de helle de Lacedemoniers afkomstig zyn, en dat
beteekenende, van 't Hebreeuwsch t-in¬ hun naam uit het woord Kedmoni, met
of ’t dal Hinnoms, afstamt : Dus word ook vooraanzetting van een 7 of l (dat dan
’t woord xaBcieot kabeiroi , van ’t He- Lekedmoni uitbrengt te zamen gestelt zy,

en dat voor een taalkundige de klaare voet-breeuwsch  cabar, swaar, talryk, uy
stappen van dien naam gemakkelyk daarpython een draak, van ino een kleine slang,
uit te ontdekken zyn; behalven dat menAens Arees, Mars Feteekenende, van -7
dit volk ook zelf i Machab. 12. 21. daarharas, bederven, ij-logheelios, de zon van
op roemen hoort't Hebreeuwsch n7s gnelion, de verhevene,

Procopius lib. II. cap. 10. de bello Vandal.
de hooge, en Saturnus van vo sathar, hy spreekt ook van zekere witte marmere
heeft zich verborgen, even eens als latium kolommen in ’t gewest van het Tingitaans
van latére verborgen zyn, en Janus van

Mauritanien, of van Tanger, op welkerjajin (als of men jainus zeide) wyn be¬
hy voorgeeft, dat deze woorden in 't Fe-

teekenende, afgeleidt.
nicisch uitgehouwen stonden : Wy zyn

Men kan dit ook verder by Plautus in
Mooren, die gevlucht zyn voor ’t aangezichtzyn Panulus zien, alwaar veel Carthage-
van Josua , den zoon Nave, des roovers.

nienzer woorden, die zeer wel na 't He-
En dus zouden dan deze Mooren voor zoo

breeuwsch gelyken Ghoewel met veel on-
verre mede als een Sidonische volkplan-

derscheid hier en daar voorkomen; gelyk ting al van dien zelven tyd van Josua,
dat Matth. 15: 22. ook te zien is , daar nevens dien van Kadmus, als tydgenoo¬
van een Chanaaneesche vrouw gesproken

ten, moeten werden aangemerkt; dog ik
word, die Marc. 7. 26. als een Syrofeni- vind gansch geen grond , om hier iets
cische beschreven is, gelyk ook de konin- van te gelooven, maar wel veele redenen,
gen van Canaan, by Josua gemeldt, van

om, zoo myn bestck dit lyden kan, dit
de xx. overzetters gemeenlyk Bagidcrs geheel voorgeven te wederleggen.
7ijs Gowlung, koningen van Femcien, ge- Augustinus zegt ook, dat de boeren van
naamt worden; ja de naam van Hercules, Hippo, in Africa, in zyn tyd gevraagt
die zy als een God eerden, wil men dat zynde, wie zy waren, in ’t Punisch zei¬

niet anders zy dan het Fenicische J27u den, dat zy Chanani waren; maar dat dit

heir-col, dat is, by heeft alles verlicht of een Sidonische kolonie, en dat dit zuivere
wel, volgens anderen, het Fenicisch baro¬ nazaaten der Canaaniten, die voor Josua
kel , dat men wel zegt, maar even zoo vlugtten, geweest zouden zyn, geloove
sterk bewyst, als dat die naam (zoo men ik al mede niet, om veel redenen die il-

mede uit Ezech. 23. zegt te blyken) een daar van geven kan.
Veelkoopman beteekent.
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Tyrus rept) gebouwt hebben, toen zyVeel grooter egter en wyder uitge-Die der

Tyrieis breidt, ook vry beter na te speuren, zyn trokken om Europe te ontdekken.
van meer de volkplantingen der Tyriers geweest, Zy hebben ook een volkplanting van
belang, grooten naam te Gades in Spaanjen, of temenig- alzoo die zich den gantschen aardbodem

Tharsis (anders by de Ouden ook Tartes-vuldiger over, door hunnen koophandel en scheep-
sus en Baetis genaamt) gehad. Die stadten verder vaart, bekent maakten, gaande zelf tot

in bestek. was in Andalusien gelegen, dog (zoo uitbuiten de straat van Gibraltar, buiten
Herodoot lib. I. blykt) alvoorens door dewelke de Sidoniers (mynes wetens) noit
Foceers ontdekt, en wel op dien tyd, datgezeilt hebben.
daar een koning Argontonius, 120 jaarenDe groote Bochart zegt van hen of van’t Geen in
oud, regeerde.'t breede de Feniciers, in zyn Phaleg, part. IL lib. I

getoont Strabo zegt lib. iu. pag. 267. dat Tar-cap 2. dat zy Colonien hadden in Cyprus,
EL. tessus tusschen de twee monden van deEgypten, Cilicien, Pifidien, in Carien,

Rivier de Baetis (anders ook wel Qua-Rhodus, Bithynien, Thracien, Samo-
dalquivir genaamt ) legt.thracien, en in veel andere eilanden der

Claudiaan en hy, piaatsen die aan denEgeische zee, ook in Creta, in Grieken-
voet van den berg Calpe in Spaanjen, al-land, Illyricum, Sicilien, Sardinien, in
waar het aan den eenen hoek der straat vanSpaanjen en Vrankryk, ja zelf ook buiten
Gibraltar gelegen is.de straat in de Casseterides (zekere eilan-

Verscheide Geleerden meinen, dat deden in den oceaan gelegen, zoo ’t schynt
Tyrieis eerst uit Assyrien na ’t roode Meirof de Vlaamsche, of, zoo anderen wil-

afgezakt zynde, zig van daar naar Gadeslen, de Brittannische) als mede in Thu-
of Cadix begaven. Hoewel Justinus lib.le, Arabien, en tot in de Perzische zee,

en dat zy vele van de zelve landen ook XLIV. cap. f. dit een kolonie der Kartha-
genienzers (dog zeer qualyk) noemt.eerst ontdekt hebben; gelyk zy daar tin, Ja

Strabo getuigt lib. I. dat zy, naar ’t roodelood, huiden , &amp;c. tegen zout, aardc- en
Meir , Feniciers, of Roode, genaamtkoperwerk (volgens de oudste wyze van
wierden.te handelen) geruilt hebben, ’t geen Strabo

Ook wordt by de Geleerden van eenlib. iii. dus opgeeft. In ’t gemeen zegt
driederlei Tartessus gesproken. Te weten,de zelve Schryver van Tyrus lib. xvi. na

van Tartessus, even gemelt, ’t gene, zooSidon is Tyrus de grootste en de oudste
Bochart in den laatst aangehaalde plaatsstadt. En wat verder zegt hy : schoon
zegt, de Feniciers niet bouwden; maarHomerus niets van haar melt, zoo ver-

daar reets vonden.heffen haar nogtans ten hoogsten de volk-
Ten anderen , dat gene ’t welk zy zelfsplantingen in Iberien en Libyen, en an-

bouwden, en Carteia of Tarifa genaamtdere plaatsen, tot buiten de pilaaren van
werdt, lag dicht by Calpe en maar 7Hercules gelegen.
800 stadien daar af, of by de kolom-Dat Karthago een volkplanting der Ty-
men van Hercules, tusschen Calpe en Bel-riers was, getuigt Virgilius in het eerste
lone. En dan was’er nog een derdebock der Eneade :
Tartessus, Gader of (zoo Strabo zegt)Urbs antiqua fuit, Tyrii tenuers coloni,
Erythia genaamt, welke twee laanste deCarthago Italiam contra. — Tyriers, volgens Bocharts gedagten, ge

dat is naar Vondels vertalinge: bouwt hebben.
Uit de overblyfzelen van Sallustius zienKarthage, een oude stadt, van Tyrus volk

wy klaar, dat Gades of Gaddir, een Fe-bezeten,
nicische naam is, afkomstig van 't He-Legt verre aan d'overzy van 't Italiaansch
breeuwsch woord 77a gadar, dat omhei-gebiet.
nen, gelyk  geder, een heining betee-Over den tyd van des zelfs bouwing is
kent ; en dat de Tyniers dien naam aan

by de Geleerden groot verschil. Tartessus gaven, om dat het rondom door
Philistius stelt die 30 jaaren voor den oorlog

de Rievier de Baetis bespoelt en omheint
2733.van Trojen, of op ’t jaar der wereld

wierdt ; gelyk gaddir, in hun taal, een
Paterculus 65 jaaren voor den bouw heining of schutting, beteekent.

3133.van Romen, of Hierom zegt Rufus Avienus, in zyne
Livius 93 jaaren voor den bouw van wereldbeschryving:3105.Romen, of Panus quippe locum Gadir vocat undique

om datDe Tyriers stichtten deze stadt,
septum.

190hun land voor hen te klein was
dat is :vanmen wil , 430 jaaren na den bouw

Tyrus. In ’t Punisch noemt men een omheinde plaats
Herodoot zegt lib. II. van hen of van de Gadir.

Feniciers, dat zy de stadt Thasus (mo-
lib. X.Het zelve getuigt ook Pliniusgelyk de zelve, die al in Homerus tyd
dat zycap. 19. waar uit ons toeschynt,zoo beroemt was , hoewel hy van geen
aldaar
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Van Tabraca en Leptis, melt Siliusaldaar maar een Tharsis of Gades gesticht
Italicus lib. iil. ys 256.hebben, waar aan zy nogtans verscheiden

naamen gaven Tabraca tum Tyrium vulgus, tum Sarraque
Naar dit Gades heeft de Tyrische Her-

Leptis.
cules een tocht gedaan, en daar, zoo men dat is :
voorgeeft , twee kolommen opgericht Tyrisch Tabraca, en ook ’t SarraanscheHet
buiten welke de oude zeehelden zig niet

Leptis.in den openbaaren oceaan, of de Atlan

tische zee, dorsten begeven. Anderen Isidorus lib. xviI. en Origines voegen dan
houden de bergen Calpe en Abyla of hunne Hippoby, zoo doet Augustinus, die daar de
toppen, dog weer anderen eenige eylan laatste Bisschop was, en Sallustius in zyner
djes, voor aan in den mond der straat van

Jugurthynschen oorlog ook Adymetum
Gibraltar, voor deze kolommen. dat door Solinus mede bevestigt word

Anderen plaatzen deze kolommen in Dat zy hunne volkplantingen in Sici
zekeren Tempel, dien hy daar bouwde lien hadden, blykt uit Thncydides lib. vI
van koper, in welken hy als een Godt in ’t begin :
gedient wierd, over welken men wil, dat Drovi èt xae doirixts vipi récu pir cii Tixcder
Julius Caesar traanen gestort zou hebben xpars iri - Jaddeen xodalirrie, xatt re txixéiuera
om dat Alexander de Groote, nog maar rnridis, iuxopies fniver vis Toos rès Eut-ss :
33 jaaren oud zynde, de gantsche werelc dat is :

al overwonnen, en hy nog zoo weinig in
SicilieiDe Feniciers bewoonden gantsch

zyn leven verricht had ; dog van deze ko¬
rondom, hebbende uitstekende hoofden in zee

lommen van Hercules, by Pindarus de en ontrent de kleine eilanden , om hunnen koop
poorten van Gades genaamt, gelyk ook

handel met de Siciliaanen ingenomen.
van die fontein , of van die twee put-

ten aldaar in zynen Tempel, werden ook Door deze Feniciers verstaan zommigen
veel verdichtzelen, die wy maar voorby Wel is waar, dat dedie van Karthago.
gaan, opgegeven. Karthagers langen tyd meesters vande

Josepbus zegt lib. vii. cap. 2. Antiquit stranden van Sicilien geweest zyn, al-

of wel in een Fragment van Fenicien, door waar zy op den top van den berg Eryx een
Menander vertaalt , dat koning Hiram ge-Tempel ter eere van Venus Erycina
Abibalus zoon, allereerst voor hem, ter bouwt hadden, die zy daar ook (zoo Po-
gedagtenis van deze zyne onderneming lybius lib. I. en Mela getuigt) yverig dien-
een statue of beeltenis, te Tyrus opgericht den; maar het is den Geleerden bekent
heeft; en zommigen zyn van oordeel, dat dat de Karthagers in ’t gemein door
de eerste inwoonders van Spaanjen, Ibe- naaukeurige Schryvers van de Feniciers
rien en Libyen , Feniciers geweest zyn onderscheiden worden, hoewel het waar
Daar beneven teekent hy ook, tot nader is, dat zy nu en dan wel met den naam
bevestiging van de groote scheepvaart der van Feniciers (gelyk dat by Pindarus
Tyriers, hier aan, dat die van Gades groott Pyth: I. ys 138142. en Nem. 9. 67
schepen in zee zonden. als mede by Theocritus , Idyll: xvi. ys 76.

En anderen voegen hier nog by , dat te zien is) voorkomen.
deze Hercules een groot starkundige, en Immers , wanneer Thucidydes van de

daar na ook Astrochiton genaamt geweest Karthagers spreekt, zal hy hen door-
zynde, den Tyners groot licht in hunne gaans met de naam van noeyroôvigt Kar-
zeevaart, en buitenlandsche togten zou thagenienzen , van andere Feniciers on
gegeven hebben. derscheiden.

Thyrrhenus, de zoon van Atys, bragt
Van hunne kolonien in Malta spreekt

een volkplanting van Tyriers naar Tosca- Diodorus Sic: lib. v. cap. 12. pag. 280 en
nen, die na hem naderhand Thyrrheners 294. En opmerkelyk is ’t geen hy in
genaamt zyn. het zelve bock en in ’t 36 hoofdstuk pagStrabo spreekt lib iii. pag. 282. ook van

297. in opzigt van verscheide volkplan-Abdera, als van een Fenicisch gebouw.
tingen van hun zegt :

Van hunne volkplantingen, zelf tot in
Or dénuis di 7i; roüvrne luxosie; eri worinIberien, om den koophandel uitgestrekt nabèrris zooror vénen , woddas xoldès érireder

melt Appianus lib. xyI. de Bello Hispan. 70; leey iis Tixcdioy , zai rè; qviéyrtis rairs iexs,
pag. 448. ook Diodorus, gelyk wy aan- cus de ii riy ot, rai zapooa zai jbseiar
stonts zullen zien. dat is:

Dus waren ook Leptis, Utica en Tabra- De Feniciers, door dezen koophandel een
ca steden die zy gebouwt hadden. Utica,

langen tyd ryker geworden zynde, hebben veel
zoo Plinius lib. xvI. cap. 40. zegt,348 volkplantingen verzonden, zoinmige wel naa-
jaaren voor den bouw van Romen, of Sicilien, en de naburige cilanden; maar an
ontrent den leeftyd van Samuel, of wel dere naar Libyen, Sardinien en Iberien.
ontrent Heli ’s einde; en aldus, zoo Vel-
lejus Paterculus wil, niet lang na het bou- Die maar een weinig in Godts woorc
wen van Gades bele-
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ren; na verloop van twee jaaren de ste-belezen is, dien kan niet onbekent zyn,
vens weder na de Straat wendden, en indat de Tyriers, ten tyde van koning Hi-
’t derde jaar eerst weder t'huis quamen.ram, Salomons tydgenoot, na Ofir (waar

Dionysius Perieg. Ys741 zegt van hunneover wy in ’t vervolg nader spreken) en
scheepvaart, handel en starrekunde :dierhalven zeer verre buiten de straat van

Gibraltar, hoewel zy hunnen koers der- Or xpûro rhegen iriehrarre Jadürrrris
waarts uit de roode zee aanstelden, ge- Hpûrot o’ iuxogias dèintas ljurigurre

Kai eaSir égariar dgpar xider iopargurro.zeilt zyn, waar in hy buiten twyffel juist
dat is:de eerste niet geweest, maar zeer waar-

schynelyk van andere Tyriers al lang te Die ’t eerst zig op de zee begaven met ge¬
voren voorgegaan is. vaar

Die het zyste hoofdstuk van Ezechiel En t allereerst ook het verhandelen van
maar aandagtig naleest, zal, zoo uit de waaren

waaren, als uit de vergelegene landen en t Geen zich zoo wyd en breet van ouds her
volken , daar aangehaalt, klaar genoeg in ’t bevaaren
zien, hoe verre zy zich door den nandel Der zee heeft uitgebreid) bedachten, en
en zeevaart uitgebreidt, en hoe grooten te gaar

vermogen en opperheerschappy zy door enloop der starren door hun naarstig zoe-
Plinius zegt ken vondendie beide verkregen hadden.

lib. vi. cap. 26. dat zy hunne waaren van Waar op zy t stoutste met beleid zich onder-
Taprobane te Berenice, aan de roode zee, wonden.

bragten ; waar over wy hier na breeder
Ook melden Curtius lib. iv. cap. 4. (enhandelen.

Strabo lib. xvi. pag. 876.) dat, waar zyAristoteles zegt van hen in een Tractaat
ten anker quamen, zy ’t land onder zich1e9l Ja-uagiuy axorgréruy dat is,
bragten (dog men moet weten, dat hyvan de wonderlyk gehoorde zaaken, fol. 578.
en Justinus , alleen van ’t nieuwe Tyrus

Ti: Tpûras rôv polriray t- Taprneçoy dévcærrès ,
spreeken) ja, wat landen zy bevoeren,devtral rocror pyieter rripoprira-Ja., enaor
zoo waren zy gewoon die genen, die zyzaci l oy vévrtkoy bbroy t li-ayayerras, ès r6
ontdekten hen hier in te willen navolgen,unteri tgen birerres, uhrt ix iotkorJel ror épri¬

eo  èyaryracFirl èxordéèrras ix rôy x6T or, in zee te verdrinken, om die vaart voor
re 7e éNde xarræ épyigs iis ipxêrro, xararxt- zich alleen te behouden, gelyk Strabo dit
sécac Jas, xai dy xat ras éynigas xèras. dat is :

ook van de Casseterides lib. xvil. pag. 265.
Men zegt, dat de eerste Feniciers, na dat eg
zy naar Tartessus gevaren waren, zoo groot Daarom noemt Thucydides hen 2r01
een kragt van zilver voor olie , en andere of roovers (te weten ter zee ) ’t geen in
zeewaaren verruilt hebben, dat hunne sche-

die eerste tyden, gelyk wy bevorens ge-
pen alles niet laden nog voeren konden, zoo toont hebben, geen schande was.
dat zy tegen hun vertrek hun ankers zelfs Herodoot geeft hen lib. Iv. de eere, dat
en andere dingen , by hen gebruikelyk, ge- zy Africa allereerst omgezeilt hebben,
noodzaakt waren van zilver te maken. tgeen ik voor even zoo hoog opgeven

En dit komt met den ouden Dichter, aanneme, als ’t zeggen van Plinius lib. II.
Stesichorus , by Strabo lib. ii1. pag. 221 cap. 67. van Hanno, dat hy de Spaansche
overeen, daar hy zegt : Taprpggoû xo-

zee tot aan het roode meir omvoer, een
rauo- xag r17s éxelgovos ologo¬ zaak, die wy hier na toonen zullen, zelf
elcoug dat is: Van Tartessus rivier by uit het aangeteekende by Hanno, op verre

na z0o breed niet eens te blyken.de croote bronnen met zilvere aderen.
Hoe groote zeehelden nu de TyriersDoor dezen handel waren zy zoo ver-

boven alle volkeren der aarde waren, zoomogende geworden, dat zy by veele ten
meinen wy echter, dat die van Karthagodien opzichte als onwinbaar beschreven
nog immers zoo stout ter zee geweest zynwierden.
en dat zy nog al meer ontdekxingen, danEn dit was de reden ook, waarom zy

genedeeze, gedaan hebben, volgens ’t(volgens Herodoot lib. II. cap. 110. ) wei¬
Plinius, Strabo en Mela getuigen, en gelykgerden, aan Sesostris, dien overstroomer
wy dat nader uit den beroemden tochtvan een groot deel van Asia en Africa,
van Hanno, den Carthagenienzer, zullende schatting, die hy hen opgelegt had,
doen blyken. Ja men meint dat de Fe-op te brengen.
niciers, of eigentlyk de Tyriers, die vanDe zelve Schryver zegt in zyn Melpo-
Andaluzien wat hard gevallen hebbende,mene , of lib. iv. Dat zy uit het roode
hen tot zulken opstand bewogen, dat dezemeir naar de Zuidzee van Africa zeilden,
hen te sterk geworden zynde, zy zich ge-en dat zy dan, daar te land getreden zyn-
noodzaakt vonden eerst de Athenienzers;de, hunne schepen op den wal haalden,

verwagtende over al daar zy quamen den dog die ook te zwak zynde, daar na de
oegst eerst in, en dat zy dan alom ’t koorn Karthagenienzen ter hulp te roepen, die

dogafgemaait hebbende, weer van daar voe- hen met een vloot quamen ontzetten;
’t land
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klaar , dat gelyk de koophandel en de’t land zoo aangenaam vonden, dat zy 'er
zeevaart de twee grootste zenuwen vanook de Tyriers uitdreven , waar na zy
ouds her geweest zyn, om ryken en lan-Gades vermeesterden, en daar veel steden
den te doen bloejen, terwyl zy te gelyken sterkten, onder andere ook Carthagena
ook tot het ontdekken van vreemde lan-of nieuw Carthago , op de grenzen van
den , volken, en hunne zeden gedientMurcia, gelyk ook Barcelona, door Amil-
hebben, dat alzoo ook onder alle volke-car Barra ontrent 300 jaaren voor Christus

ren der aarde geene geweest zyn, die het,geboorte, bouwden.
door hunnen hander, scheepvaart en be-Indien men Herodoot in zyn Melpomene
roemde starkunde ondersteunt, in hun-hebben de Feniciersgelooven mag,
nen tyd zoo verre gebragt, of zoo sterkgroote tochten buiten ’s lands gedaan, en
daar door gebloeit hebben, als de Sido-veel steden in ’t Westen van Africa by
niers, Tyriers en Karthagenienzen, of,dien tocht van Hanno gebouwt, zoo Scy-

zoo zy anders met hun gemeenen lands-lax, die onder Darius Hystaspes leefde,
naam doorgaans ons voorkomen, dan deberestigt.
Feniciers.Uit al dit ter nedergestelde blykt dan

DERDE HOOFDSTUK.

EKolommen van Hercules en Gades, waren de uiterste paalen der Ouden. Zy
y spraken ook veel van Thule. Wat landen de Ouden al bezeilden. Hanno’s tocht.
Van andere vreemde landen, door Diodoor, Aristoteles en andere, groot opgegeven. Van

En wel die van Bacchus en Semiramis.de tochten der Ouden naar Oostindien.
Tocht van Ofiris. Hercules tocht na ’t Oosten. Jasons verovering van Indien. De
Tochten van de Koningen, Menelaus, Hiram ex Salomon derwaart. Navorsching
van Ofir en Tharfis.

dat is :VOeverre zich nu ook de tochten
der Ouden buiten ’s lands uitge Daar Styx en d'afgront met al zyn gedoemde

strekt hebben, schrikten zy nog¬ schaaren,

tans in ’t gemein, om buiten de Kolom- Daar d'oort van Atlas dreunt met al de
men van Hercules zig in den openbaaren Spaansche baaren.
oceaan, of in de Atlantische zee, te be¬

Pindarus zegt in Olymp: Od. 3. al watgeven. Ja zy stelden (zoo Strabo lib. I.
buiten Gades gelegen is, is zoo wel voorpag 115 zegt) het, wegens die zee, als
de wyzen als voor de zotten ontoeganke-volslagen onmogelyk, naar Indien te kon¬
lyk. Dit zyn zyne woorden, en de lof

nen vaaren.
dien hy Theron geeft:Gades hielden zy als voor het einde der

bekende wereld. Waarom ook Plinius, Niryt xoos lyærièr Ofgar gerétriy liaror r 't lac
11 Jtr Hgaxdos snôar. Te xooga ’ isi gopôts asa-van Tyrus sprekende , lib. v. cap 19. zegt:
507 , nax co9ôts.Tyrus, olim portu clara, urbibus genitis, Lepti,

dat is :&ac. 6 Gadibus extra orbem conditis. dat is :
Tyrus , wel eer door zyn haven beroemt, en Vorst Theron om zyn deugd by ider een bemint,
door ’t vcortbrengen van steden, als Leptis, Quam door de zelve tot de verstbekende palen
enz. en Gades buiten de wereld gebouwt. Van Hercules gestelt , de zeilen op te halen,

Horatius doelt hier op lib. II. Ode 2. Onmoglyk is ’t voor wys of zot, wie 't ook
begint.Latius regnes avidum domande

Spiritum, quam si Libyam remotis Dus stelt Juvenalis in zyn 1o4 schimp-
zadibus jungas. dicht ys 1. de Ganges en Gades voor,

dat is: als de twee uitersten van het Oosten en
Indien gy wilt niet al te veel begeren, ’t Westen:

Zultge een gebiet veel magtiger beheeren Omnibus in terris , quæ funt a Gadibus
Dan of gy zaagt in uwe magt

usque
En Gades en gantsch Lybie gebracht. Auroram ; Gangem. —
Dat de Atlantische zee, hun uiterste

dat is :
bekende grenspaal, zeer lang was, zien In al de landen, die van Gades zyn gelegen,
wy by den zelven Dichter, in 't eerste Tot aan het oosten en den Ganges.—
boek zyner Gedichten, in 't 34 Gezang:

Ook gaf men voor, dat Hercules, naQuo Stys &amp; invisi Horrenda Tenari
’t verwinnen der Gerions, op de tweeSedes, Atlanteusque finis

Ko-Concutitur,
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En elders :Kolommen, by hem te Gades opgericht,

deze woorden uitgehouwen had : non plus — Thulen procul axe remotam.
ultra, dat is, niet verder, ’t geen ook het

dat is :Fenicisch woord Gades te kennen gaf, als
wilde het de omheining en bepaling van — Thule dat ver van de poolen is gelegen.
’t uiterste land uitdrukken.

Daar zyn'er die willen , dat 'er eenSuidas zegt 'er van : raôtiga rèros nac rij
Eoxegiay téûtgar èxolthivlnris ris Jadérrne, xal tor Egyptische koning van dien naam geweest
ezoon æxo t'; Toos ipés iis rir Abajliè Jélwgear, zy, die zyn wapenen tot het eiland Thule
xai ro Zxtarbr in dlax aticai èx iyr 6paxûën zai exe¬ uitgebreidt, en ’t zelve ook na zig genaamt
lotiè, Jorgéregar- zou hebben. By Strabo lib. I. pag. 112.dat is :

getuigt Pytheas dat Thule ontrent zes dagen
Gades, is een plaats ontrent het Westerdeel,

varens van Brittannien, na ’t Noorden toe,
de grenspaal der zee, en als een uitwatering legt; dog voegt 'er by dat hy een groote
van onze in de Atlantische zee, en den oceaan, leugenaar is; vermits andere, die Brittan-

om dat die onbevaarbaar is wegens de droogten, nien zagen, daar niets van reppen. Lib. IV.
en om de duisternis. zegt hy, dat 'er niet veel met zekerheid,

En ’t is zeer waarschynelyk dat de he-
om des zelfs verre afgelegenheid, van te

densdaagze Kaap Feinster by de zeeluiden zeggen valt; en dat 'er op de verdigtzelen
(by de Ouden ook wel Celticum Promon- van Pytheas wegens Thule, en andere daar

bewesten de Straat,torium ) genaamt, ontrent gelegen plaatsen , geen staat te
en op den hoek van Gallicien, gelegen, maken is.
dog eigentlyk Cabo finis terræ , dat is, Anderen, die het met ons voor een ver-
de hoek van ’t einde der wereld, of na digtzel houden, verstaan door Thule, Ys-
Gaddir, of na ’t devys dat op Hercules land; maar ’t is niet wel met het zeggen

nog een overblyfzelkolommen stond , van Tacitus over een te brengen, dat Agri-
daar van , en voor ’t einde der aarde by cola, met de Romeinsche vloot ontrent
de Ouden gehouden is Brittannien varende , Thule zag. Im-

De Ouden spraken ook veel van Thule, mers dat Thule kan geenzins Ysland, of
een eiland om de Noord ontrent op 63 ook dat wezen, ’t geen Ptolomeus onder
graden gelegen, en voor Hitland of voor een van de uiterste eilanden van Schotland
Fero van zommige gehouden, het verste telt , digt by de Noordsche kust gelegen.
dat de Ouden in ’t Noorden kenden. Anderen verstaan daarom doorThule, of

Virgilius zegt in ’t eerste boek van zyn Schotland, of een gedeelte van Schoonen,
Landgedichten : dat nu nog Thulemartha, dat is, ’t land

Thule, genaamt word, ’t geen nog 't best— Tibi serviat ultima Thule.
met Thule , dat den Romeinen bekent

dat is : was, over een te brengen is, en ’t uiterste
Het uiterst Thule moet naar uwe wetten landt , dat zy om de Noord kenden,

hooren. schynt geweest te zyn.
Plinius, lib. 1v. cap. 16 spreekt van een

Seneca, in zyn Medea, zong 'er aldus Thule , ’t geen men uit Noorwegen be-
van by voorzegging : zeilde.

— Veniet annus Bochart part. 2. Chanaan. lib. I. cap. 2.
Sccula seris, quibus oceanus geeft den Feniciers mede de eere van Thule
Vincula rerum laxet &amp; ingens bezeilt te hebben; dog cap. 40. zegt hy,

Tiphysque novosPateat Tellus ; dat 'er by de Ouden een driederlei Thule
nec sit terrisDetegat orbes , bekent geweest is. 1. Het Thule, waar

Ultima Thule. van Procopius spreekt lib. II. Gothic: te
weten, Schoonen; ’t geen by na een eilanddat is:
is. 2. Ysland, ’t geen ontrent zes dagen't Zal in een later tyd geschieden dat de zee
zeilens ten Noorden van Brittannien legt.De zaken losser toom, en een gezicht zal geven
3. Schotland, een van de Orcadische ei-Van groote landen, en dat Tipoys wel bedreven,
landen. Uit welke drie, zegt hy verder,Een wereld noit bekend, en noit bezeilde ree
nog een vierde te voorschyn komt, vanOntdekken zal, en dat men Thule niet zal
’t welke de Romeinsche en Griekschehouden
Schryvers op ’t zeggen van anderenTe zyn het verste land, als ’t was voorheen
zonder het zelf te kennen, of te weten,by de Ouden.
waar ’t lag, maar op ’t onzeker heen

Claudiaan zegt daar af : en in ’t wild, als van ’t uiterste bekend
land, dat oit van anderen ten Noorden be¬— Ratibusque impervia Thulc.
varen was, gewoon waren te spreken.

dat is: Gelyk nu ’t Fenicisch woord vo thoele by
de Syriers schaduwen beteekent, en ge-En Thule, dat men met geen schepen kan ge¬

naken. lyk het om de Noord een groot deel van
hetD2
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het jaar zeer duister en beschaduwt is, zoo dan dien togt, doch een stuk weegs bui-
komt dit woord zeer wel met de dage¬ ten de Straat van Gibraltar voorby Cabe
lykze bevinding, en met de beschryving Syloes, naar 't Zuiden, gekomen, en al
der Ouden van dat Thule over een- ettelyke maanden uit geweest zynde,

keerde hy, na hier en daar eens aan landStatius lib. iII. Sylv. ad Claudiam uxo¬

rem, zegt geweest te hebben, onverrichter zaake
weder voorgevende, dat zyn schip doorVel super Hesperte vada caligantia Thules.
de harde en langduurige tegenwinden niet

dat is:
verder wilde; maar wat landen hy ontdelt

Of verder om de West, dan Thules duistre hebbe, of tot hoe verre hy gekomen zy
gronden blykt nergens. Dus is dit al maar scher-

Oit in den oceaan door konst zyn onder- men in ’t wilde.

vonden. Plinius lib. II. cap. 67. fpreekt van een
geval ten tyde van Caesar, Augustus zoonEn lib. Iv. ad Marcellum :
en van overblyfzels van Spaansche sche-

— Aut nigræ Littora Thules. pen, in ’t roode Meir gevonden, die door
dat is : stormen by een togt over den grooten

oceaan daar schynen gebragt en geslin-Of Thules dulstere kust, en zwaar betogen
gert te zynstranden. Onder den Egyptischen koning Ptolo-

En dus zien wy hier dan, wat de Du- meus Euergetes, in ’t jaar 3714. heeft
den, volgens ’t bepaalt bestek van hunne eenen Gnidius by zyn wederkeer uit het

kennis van vreemde landen, al ’s werelds Oosten (of zoo Strabo lib. II. pag. 174.
eind, en d’uiterste grens noemden, wel- zegt, Eudoxus) ontrent de Ethiopische
ken naam wy ook zien zullen dat zy aan stranden een roer van een schip gevonden,
meer andere landen, ’t zy by 't roode Meir dat te Gades t'huis hoorde, zoo men aan
Ethiopien, enz. (gelyk wy hierna van t paard , op den spiegel gesneden zien
Sesostris handelende, zien) gegeven hebben. kon, een blyk dat het uit de Straat van

Indien wy nogtans het gansch beflag Gibraltar tot in Ethiopien scheen gezeilt
van de groote en beroemde logten, zoo te hebben. Ook liep deze Gnidius toen

der Femciers en Egyptenaars, als van an- zelf ook Africa rond, en quam te Alexan¬
dere beroemde zeehelden, aandagtig na- dria in Egypten weder, na dat hy uit
vorschen, zullen wy bevinden , dat de de Middelandsche zee voor by de kolom-
zelve zig niet verder dan tot een gedeelte men van Hercules geloopen was, en dus
van Africa, of wel een gering deel van Africa aan alle kanten gezien had. Al-
hun zoo genaamt Indien , en nog met mede groot opgeven; dog van slegtbe¬
veel onkunde, uitgestrekt, en dat zy ons wys voorzien.
daar van zoo duister en onzeker gesproken Het geval van Eudoxus Cyzicenus, of
hebben, dat men zou moeten oordeelen, wel zeker Capitein ten tyde van Ptolo-
dat zy 'er noit geweest zyn. meus Latyrus koning van Egypten, die

Laat ons eerst eens zion , wat zy ons in ’t jaar 3862. leefde, ’t geen Plinius lib.
van de bezeilers van Africa zeggen, He- I. cap. 67. en ook Corn: Nepos aanhaalt,
rodoot zegt lib. iv. dat Necho ,koning (die ook van zyn togt uit 't roode Meir
van Egypten, die in ’t jaar der wereld tot Gades toe, toen hy voor dien koning
3388. of zoo andere willen 3331. leefde, vlugtte, melt) en ’t geen op een andere
allereerst eenige Feniciers uitgezonden zou plaats van ’t vinden van een Gaditaansch
hebben, om het rond te zeilen, dat zy roer van een klein scheepje, ontrent de
uit het roode Meir vertrokken , in den stranden van Ethiopien, by zyn togt uit

Zuider Oceaan quamen, en, na drie jaa- het roode meir, gezegt werd , is van
ren uitgeweest te zyn, voorby de kolom- weinig belang; te meer, alzoo het ook
men van Hercules weer in Egypten keer- als maar een roer van een Visschers vaar-
den; toonende dus allereerst, dat Africa tuig beschreven word; het geen nietveel
reesdevroy perirrhuton, dat is, een rond- schyn geeft, dat zoo een gering schuitje
om bekabbeld land was. den gantschen Oceaan over, en tot Ethi-

Hy spreekt daar in dat zelve boek ook opien, geloopen zou zyn , immers niet
van den Persiaan Sataspes, die onder Xer- aan iemant, die ’t gewelt van de zee kent.
xes, koning van Persien, in ’t jaar 3466 Ook is dit gantsch verhaal zeer onzeker,
leefde, deze de dochter van Sopvrus ver- en Strabo spreekt ’er lib. II. pag. 174.
kragt hebbende, en daar door in de uiterste mede van uit Heraclides Ponticus ; dog
ongenade van dien koning vervallen, zou op een geheel andere wyze, behalven dat
volgens zyn vonnis de kruisdood tot zyn hy het ook, als verdigt, geheel verwerpt.
straf gekregen hebben; maar, door zyn zeggende, dat het niet veel van de ydel-
moeder by dien vorst verbeden, lei hy heden van Pytheas, Euhemerus en Anti-
hem deze oenadiger straf op dat hy phanes, verschilde

Pausanias die in ’t jaar van Christi 132.Africa moest rond zeilen. Hy ondernam
leefde,
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genaamt, en quam toen by een meirleefde, melt dat niemant oit aan de zyde
’t geen drie eilanden, grooter dan Cernevan Ethiopien quam; hoewel Celius Anti-
in zig besloeg. Na een dag zeilens ver-pater by Plinius li9. II. cap. 67. aangehaalt,
der vond hy zig aan ’t uiterste vanzegt een man gezien te hebben, die uit dit

meir, alwaar hy zeer hooge bergen overSpanjen in Ethiopien geweest is, om
’t gantsch meir uitstekende zag, vernamkoophandel te dryven.
ook menschen in beestenvellen gekleedDe vermaartste togt die door de Spaan-
die hem en de zynen met steenen wiersche zee en buiten de kolommen van Her-
pen, en hem niet wilden laten te landcules oit door iemant, na ’t opgeven der

treden. Hy quam daar na aan een wydeOuden, gedaan wierdt, is die van Hanno
stroom vol krokodillen en rivierpaarden.dien beroemden Karthagenienzer vorst
Van daar wederkeerende, liep hy wedergeweest.

by Cerne, zeilde twaalf dagen Zuid aanMen wil dat Himilco en Hanno, vol-
weck niet ver van de kust, die hy vangens zeker besluit van den Raad van Kar-
swarten bewoont vond, die, zoo als zythago, ider eenen grooten zeetogt onder¬
hem vernamen, weg vloden, en welkernomen, dog ider eenen byzonderen weg
spraak zelf de Lixiten niet verstaan kon¬uit, buiten de Straat zig begeven hebben.
den. Ten laatsten quam hy te land aanHimilco zou tot in Brittannien , en tot
een berg, vol groote boomen, die hourde Cassiterides gekomen; maar Hannos
van een aangenamen reuk, en van vertogt veel verder en oorzaak van grooter
scheide verwen, hadden. Hy hieldt hetontdekkinge van onbekende landen ge-
twee dagen langs dien berg, vernam daarweest zyn.
een sware stroom der zee , zag aan eenHy liep dan, nu styf 2100 jaren gele-
vlak land by nacht verscheide groote enden, met een vloot van 6o schepen, ider
kleine vuuren of lichten. Na dat hy hiervan vyftig riemen, en met een getal van
zyn volk wat ververscht had, zeilde hy300oo mannen en vrouwen , buiten de
vyf dagen langs den wal, en quam toenkolommen van Hercules in de openbare
in een groote baei, na ’t zeggen van zy-zee , buiten welke twee dagen gezeilt
nen Tolk , Hesperus Kaap genaamt.Hierhebbende, oogschynelyk langs den wal,
in vond hy een groot eiland, en daar inboude hy de stadt Thymiaterium. Daar
een meir, byna een zee gelykende, en daarna, wat westelyker loopende, quam hy
in weer een ander eiland, waar op hy teby een uithoek van Africa, Soluntes ge
land trad. By daag zag hy niet als eennaamt, door veel boomen beschaduwt,
wüld bosch, s nachts ontdekte hy veeldaar hy eenen Tempel ter eere van Nep-
vuuren, en hoorde ’t geluid van cymba-tuin bouwde. Hy zeilde toen een dag
len en trommels, verselt van een groot ge-Oost aan, daar hy by een moeras quam,
schreeuw der Inlanders, ’tgeen, op ’t zegvol groot enlang riet, waar ontrent veelc
gen der waarzeggers, hem en de zynen.Olifanten, en andere wilde dieren, weidden.
zulken vreeze aanjoeg, dat zy 'er haastigEen dag verder geloopen, bouwde hy
van daan trokken , zeilende voorby eenaan zee weer eenige steden, die hy Mu-

eiland , dat na speceryen rook, van ’t welkerus, Caricus, Gyrte, Acra, Melissa en
hy eenige vuurige rivieren in zee zag storArambys, noemde.
ten. Het land zelf vond hy zoo heet, datVan daar vertrokken, quam hy aan de
zyn volk’er nietop gaan kon. Dus zeildegroote rivier Lixus, die van Africa neer
hy nog vier dagen verder langs den oceaandaalt, daar hy eenige inwoonders ontrent
te lande veel vlammen , en in ’t middenvond, Lixiten genaamt , die hem ver-
een zeer hoog vuur vernemende, ’t geenhaalden, dat wat hooger op na ’t gebergte
vry grooter dan de andere was, en als totzeer wilde en swarte menschen van ver-

aan de starren opvloog. Naderhand ver-scheide gedaanten woonden, die zig in
nam hy dit ook over dag, en bevond dit’t riet onthielden, sneller dan paarden,
een spitze berg te zyn, die de wagen deren die met niemant wilden handelen,
Goden genoemt wierdt. Langs die vuu-welker land woest, zeer bergagtig, en
rige rivieren zeilde hy nog drie dagen totvol wild gedierte was. Hier van daan
in een golf Notoekeras of Zuidkaap ge¬nam hy een Tolk mede, zeilde twee da-
naamt, binnen in de welke een klein ei-gen langs een eenzaam land na ’t Zuiden,
land was even eens als ’t eerste, hebbendelaveerde toen een dag Oost aan, vond in
in zig ook een meir, en daar in weer eende diepte van de golf een klein eiland van
ander eiland, vol wilde menschen; maarvyf stadien in 't rond, dat hy Cerne noem-
de vrouwen nog wilder, die ruighairigde , ’t geen hy uit de lengte, by hem
van lichaam zynde, van de Karthagenien-nu bezeilt, oordeelde regt tegen over
zers Gorgones genaamt wierden. Zy ver-Karthago te leggen, alzoo de vaart van
volgden de mannen, dog konden ’er geenKarthago na de pilaren van Hercules, en
krygen, vermits zy na ’t gebergt vlugtten,weer van daar na Cerne, hem even verre

Meteen schenen te zyn. x en zig met steenen verdedigde, maar zyHy passeerde , van
woord bequamen drie vrouwen, die hare leids-daar scheidende, een groote rivier, Chrete
moet ik

liedenD3

hier tus-
schen bei¬
den zeg-
gen , dat

Cerne of
Chernaa ,

eigentlyk
Achernaa,

afkomstig
van het

Arabisch
woord

Acher en

van ’t He-
breeuws

woord
priie

Acher
1771ie
Acharon,
dat het

achterste,
of ’t uiter¬

ste betee-

inkent

het Feni-
cisch ook

de uiterste
paal of
wcatiert

te kennen

geeft, by
na even

eens, als

datCaddir

na een an-
dere kant,

mede een

uiterste

paal was ;

om dat zy
al mede

van ge-

dagten

waren,

dat men
buiten

Cerne
niet ver-
der vaa-

ren kon,

gelyk dit
aan die

zyde ook

de laatste

volkplan-

ting der

Feniciers

was,



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
30

bot verdigte togt, door hem maar langslieden gedurig beten, krabden en niet vol¬
den wal gedaan, ’t geen ook best met degen wilden. Zy doodden hen dan, vilden
soort van zyn schepen, in opzigt van zul-ze, en bragten hare huiden te Karthago
ken woesten zee, als de Spaansche, over-in Junos Tempel. Dus verre nu geko¬
eenkomt. Had hy van de wal af, en in

men zynde begon hem leeftogt te ontbre- openbare zee gesteken , hy had onmo-ken, dat hem noodzaakte weer naar Kar-
gelyk al die gezigten konnen hebben. Althago te keeren. Deze zyne reis zou hy
die meiren, daar hy van rammelt, konin ’t Fenicisch zelf beschreven hebben, die
hy niet gezien hebben. De rivieren zou¬in ’t Grieksch overgezet, en 1533. door
den immers, voor al de groote, naamen

Sigismond Gelerius te Bazel gedrukt is. by den Inlander, die hem voor Tolk dien-Daar zyn'er, die meenen , dat Thy-
de , gehad, en dezelve volgens de ge-miaterium, Azamor, dat kaap Soluntes.
woonte der Oostersche volken, die harekaap Cantin , dat de Lixus, een rivier
oude naamen zeer zelden veranderen, nogontrent kaap Ger, wat aan deze zyde den
moeten behouden hebben : Doch wie zouberg Atlas, geweest zy. En dat Hanno
op zulken beschryving van al die eilandjes,zoo aan Cabo de Non, kaap Bojador, kaap
door hem in die meiren gevonden, landBlanco, en, van daar Oost aan loopende,
konnen bezeilen : En wat belangt diewaarschynelykst by ’t eiland Arguin.
vlammen, en dat groot vuur in ’t midden,Cerne van hem genaamt hoedanigen naam
dat zy daar na ook over dag zagen, datzommige ook aan de eilanden Java, Ma-
zou wel wat na een brandende berg gely-dagascar en Mauritius geven) en zoo ver- ken; maar waar die aan dat land geweestder by de Cabo Verdische of zoute eilan-
zy, kan ik niet bezeffen: want op Sierraden, door hem de Hesperides geheeten,
Leones, of daar ontrent, wete ik niet,alzoo de Kanarize te verre van den wal,
dat een brandende berg is. Op een vanen van hem niet wel te erkennen wa-
de zoute eilanden Iha del fuogo, of ’t vuur-byren, en dus tot aan Sierra Leones,
eiland, genaamt, is wel een vuurberg nogge-hem de wagen der goden genaamt,
hedensdaags te zien , die zelf by daagkomen zy ; dus houden zy de vrouwen
vlammen uitwerpt. Maar wie zal myvoor aapen, en nietanders, die hy binnen
doen gelooven , dat die berg toen al ge-de vier graden benoorden de Linie, op
brandt heeft : En, genomen, ’t was zoo,t eiland Fernando Poo, zou hebben kon¬
echter kan ik niet gelooven, dat Hy zoonen krygen, hoewel andere meenen, dat
verre in deze zee geweest zy, om dat hyhy Cabo de tres puntas of de Palmas, niet
van dien geheelen togt na die eilanden in degepasseert zy.
openbare zee, en van de winden en stroo-Van dezen beroemden togt spreekt Pli-
men aldaar by hem bevonden, aangeziennius lib. II. cap. 67. zeer breed, ja bree-
die vaste winden tusschen de Canarischeder, dan die gene, daar hy zyn verhaal
en de Zoute eilanden noit veranderen, ge-uittrekt, voorgevende, als of hy Africa
heel anders moest geschreven hebben.tot aan de roode zee toe bezeilt had, daar
Indien wy nogtans de boeken van Hiempsalhy, volgens ’t verhaal van Hanno’s ge-
van welke Sallustius spreckt, en de 28waande beschryving, nog verre zelf van

boeken van Capitein Magon, volgens Pli-de Linie, of van den Evenaar was.
nius lib. xviII. cap. 5.) hadden, wy zou-Mela zegt lib. in. cap. 9. dat hy een
den, schoon zy juist van de zeetogten dergroot deel van Africa omzeilde, dog door
Karthagenienzers niet handelen, egtergebrek van leefttogt wederkeerde.
meer licht ontrent hunne zaaken krygen.Maar al dit zeggen van Mela, Plinius
Alleen moeten wy zeggen, dat by al dieen Arrianus, heeft geenen anderen grond
voorgewende togten rondom Africa, ofdan alleen ’t voorgeven van Megasthenes,
de Spaansche zee, de Ouden zeer weinigdie by alle Geleerden voor een groote
licht wegens deze of gene nieuw ontdekteFabelschryver te boek staat.
anden bekomen hebben, en alles ’t geenDit gantsch verhaal van zynen togt eens
men daar van opgeeft, schynt in 't eerstnaauwkeurig ingezien zynde, bevind ik;
wel iets te wezen, maar, naukeurig on-dat hy ontrent zeven of agt en dertig da-
derzogt, en regt getoetst zynde, komtgen zeilens buiten de straat van Gibraltar
het of op niet, of op iet gerings, uit.geweest is, ’t geen ook eenigzins met Ar-

Diodorus Siculus spreekt lib. v. van een Vanrianus bestek, die van 35 dagen spreekt,
vreemdegroot eiland ten Westen van Libyen ont-overeenkomt, en dus zou hy, op zyn best
landndekt ; waar over veel dagen gezeilt zougenomen, niet verder als ontrent de zoute door Dio-

zyn. Daar zyn 'er geweest, en nu nog ineilanden gekomen zyn. Deze zyn zedert door, Ari-
wezen, die meenen dat het America, an stoteles, enwel van naam, maar waarschynelyk niet
dere dat het een en ’t zelve met Plato ’s anderen.in getal verandert. Had hy die gezien,
Atlantica, geweest zy, dog by verscheidezoo moest hyze anders en veel onderschei-
togten door de Feniciers derwaart ge-dener beschreven hebben; maar zyn gant
daan, is klaar gebleken, dat het, of voorsche beschryving, zoo als zy daar in zig
een der Vlaamsche, of maar voor een derzelven legt, gelykt niet anders dan een zeer

Or¬
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Orcadische eilanden, te houden zy de ; doch die Plato hier over aandagtig
Schoon Diodoor , na de meening van leest, kan genoeg zien, dat men dat al-
zommigen, dit zyn groot eiland met de zoo weinig na de letter verstaan moet,
Canarische schynt te vermengen; latende als dat hy daar in ’t vervolg van een tempel

van 1000 treden lang, foo breed, en vanalles onnaspeurlyk volgens zyne beschry-
louter goud, zilver, peerlen en gesteenteving.

verhaalt ; wie heeft nu oit dezen tempel,Aristoteles in zyn boek van de ongehoor-
van Plato dus beschreven, gezien: Loode Wonderen, melt, dat de Karthagenien.
weinig als dan dit laatste waar is , evenzen buiten de pilaren van Hercules in de
zoo weinig geloof verdient ook het eerste.Atlantische zee een groot eiland, dat on-

Daar zyn'er die dit tot de Canarischebewoont, en ettelyke dagen van ’t vaste
eilanden willen t'huis brengen; maar daarland gelegen was, vonden. Is dat nu juist
heeft Flatoniet aan gedagt, behalven datAmerica, gelyk zommige voorgeven:
ook zyne beschryving daar na niet gelykt.’t Is een duistere beschryving van een dui

Waarom de Geleerden oordeelen, dat hystere zaak, daar hy in die tyd nog weinig
een land beschryft, ’t geen ’er noit was,van wist (gelyk wy zelf uit later tyden
en dat hy dit alleen maar gedaan heefttoonen zullen) en uit welke niets zekers
om iets vremds, en ’t geen een ander noggegist, ik laat staan gestelt kan werden.
niet wist, zonder de allerminste grond teHy zegt ook lib. de Mundo, dat 'er buiten
schryven, en aandie gene, die zoo dwaashet groote ciland, by ons bewoont, en
waren, van het op zyn bloot zeggen teEuropa, Asia en Africa bevattende, nog
gelooven, als waarachtig op te geven.meer zyn. Een beschryving, die ons al
Wy laten een ander hier in zyn vryheid;zoo weinig licht geeft, als de vischryke
maar wy zullen dit stellen, by de 100oostroomen, wilde dieren, vrugtbare velden
jaaren, die hy in ’t zelve boek, die vanen gematigde lugt , die hy zegt dat op
Athene, en by de 6ooo jaaren die Strabohet gemelde onbewoont eiland te vinden
aan de Iberiers toeschryftwaren. Ten besten genomen , zal dit

Laat ons nu, na klaar gezien te heb¬mogelyk maar een van de Brittannische
ben, dat al het zeilen der Ouden in deneilanden geweest zyn
openbaren oceaan, mitsgaders al hunneVirgilius spreekt al mede lib. vi. AEn
ontdekking van vremde landen, hoe grooteYs794. van een vreemt land in zyne voor
helden ook de Feniciers ter zee geweestzegginge over Augustus:
zyn, maar een groot opgeven, en in zig— Super &amp; Garamantas, &amp; Indos
zelven zeer gebrekkelyk of van weinigProferet Imperium, jacet extra syderaTellus
belang geweest is, van naby gaan navorExtra anni solisque vias, cui califer Atlas
schen , wat de Ouden van OostindienAxem humero torquet, stellis ardentibus
geweten hebben, en voor af naspeuren

aptum. wie de eersten geweest zyn, die het zelvtdat is:
uit hun land bezocht, en wat zy ons daaHy zal het ryksgebiet uitbreiden allereerft,
van ontdekt en medegedeelt he-ben.

Ook over Garamante, en Indus ryk van zegen: By Homerus, die oude Oriekschen Dich-
Een landschap, verder dan de dieren riem

ter , vinden wy daar niets af, ook kende
gelegen , hy het niet, ’t geen ook Strabo elders beDe zonnebaan, en daar t gewelf, vol licht

vestigt.
gezaeit De eerste, die men zegt dat in Indien

Van Atlas onderstut,op Atlas schouders draeit geweest is, en dat ook overwonnen zor
hebben, was Bacchus, zoo Curtius met veelPlato melt in Timaeus (eenige Priesters
andere stelt, schoon Justinus lib. XLI. capin voerende, die dat aan Solon verhalen
4. Hercules den voorrang geeft.ook van een landschap, ver buiten de straat

Over dezen Bacchus vallen by de Dich-van Gibraltar, by hem Atlantica genoemt,
ters, en andere, zeer veel geschillen.grooter dan Asie en Libye, door twee

In ’t gemein werd hy voorde zoon vanwoeste zeën bespoelt, van magtige eilan-
Jupiter en Semele gehouden.den besproeit, maar door een aardbeving

Horatius die in’t . boek zynerGedigtenen zwaar onweder overstroomt en ver-
in het 194 Gezang, veel tot zynen lofzonken. Maar Plato had beter gedaan,

schryft, en dat gedigt opzettelyk tot zynedaar geheel van te swygen, om dat ver
eer opgestelt heeft, rept daar geen eenstandige luiden, en die kennis van de zee
woord van zynen togt naar Indien, ’t geenen zeevaart hebben , daar uit niet an-
zeer te verwonderen is, vermits veel an-deis konnen oordeelen , dan dat hy zeer
dere daar zoo breed af schryven; alleenduister sprak van een land, daar hy weinig

zeid hy zeer duister :van wist, en van ’t welk ook niemant

anders oit zoo sprak, dan hy alleen, be¬ Tu flectis amnes, tu mare barbarum.
halven dat hy Asie en Libye, daar hy 't by

dat is:vergelykt, in hun binnenste, en Asie in
zyn uiterste ten Oosten, nog weinig ken- Gy dwingt rivieren en den woesten oceaan.
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Hy onthielt zig twee of drie jaaren inOrpbeus in Hymn beschryft hem aldus :

die landen , rigtede by de Ganges twee
Rie-rerduy Albrveer igisvenor éryor érrden

kolommen op , ter geaagtenis van dezeZiroe nas Ztuiays te nodtos ydabr tor.
verovering, en bouwde de groote stadt

dat is: Nysa, niet verre van den Indus.
’kZing van Denys, die met zyn klimbe¬ Na deze stadt Nysa nu (’t zy die, daar

kranste kop men zegt, dat hy opgevoed is, ’t zy deze
En door zyn luid gebalk bekent is, die gehouden die aan de voet van den berg Meros, vol¬
Werd by het meeste gros der Dichters, en der gens Strabo lib. xxxvi. door hem gestigt is,

Ouden, of mogelyk wel na die beiden/) draagt hy by
Een zoon geweest te zyn van Jupiter, en op de Grieken ook den naam van Dionysius,

De trotze Semele zich als zyn edle moeder die van Aiog, dat Jupiters naam is, en
Beroemt zoo wel als op dien grooten menschen- Nysa, de naam dezer steden, te zamen

boeder. gezet is; of, zoo Plinius lib. viil. cap. 13
wil, na zekeren berg in Indien.In een andere Hymnus zien wy, dat hy

Alles wat wy van deze overwinning vanhem de zoon van Jupiter en Proserpyn
Bacchus ter loops gezegt hebben, bevesti¬

noemt, gen de Dichters in ’t breede.
Eosle- ivralisodt Alès na Hpecippportins. Ovidius stelt hem (behalven ’t geen hy

dat is: in ’t r boek van zyn Almanach van hem

zegt) als een zegenpraler met zyn Tyger-Ol groote raadsman , die ’t gebeuren mogt
gespan, in ’t I boek van zyn Minnedich-te zyn

ten, in 't zde Dicht, daar hy tot de GodDe zoon van Jupiter, en ook van Proserpyn.
der Liefde spreekt, aldus voors

Deze is zekerlyk de uitvinder van den
Talis erat domita Victor Gangetide terraakkerbouw, en derhalven een geheel an-

Tu gravis alitibus, tigribus ille fuitdere.Even verschillende spreken zy van zyne dat is:
opvoeding. Orpheus zegt, dat hy in E- De Wyngod praalde dus, als hy den Indiaan
gypten, Luciaan in Dial. Deorum, dat hy Had overwonnen , en aan Ganges breede
aanstonts na zyn geboorte, door Mercuui

zoomen
na Nysa, in Arabien gevoert, en daar door Gekomen was, daar by met Tygers aan die
de Nymsen opgevoedt is. Andere stellen stroomen
de Hyades tot zyne voedsters. Verschenen is , dog gy liet Duiven voor

Diodoor de Siciliaan spreekt lib. iv. van
u gaan.drie, Cicerolib. de natura Deorum, van vyf

verscheide mannen van die naam. Silius Italicus zegt in ’t einde van zyn
Dog, om de Dichters te volgen, zul- werk :

len wy hem als de zoon van Jupyn en Se- Qualis odoratis descendens Liber ab Indis
mele aanmerken, gelyk zy gemeenelyk

Egit pampineos frænata Tigride currus.ook van geenen anderen spreken.
dat is:Aan dezen word toegeschreven, dat hy,

die eerst de planter van de wynstok was, Gelyk de Wyngod dreef de Tygers in ’t gareel
met eenige razende wyven, Bacchanten Gebreidelt voor zig heen, op zyn bekransten
genaamt (r6 700642eu of wel van wagen,
't Hebreeuwsch  m ’tgeen schreijen of Met wyngaardblaan gesiert , en in triomf

gedragen,huilen beteekent) na Indien (te weten het
Weerkeerde uit Indien , vol reuken frischOostelyk , ’tgeen na die vermaarde rivier

en éel.Indus , alleen die naam toekomt) ge-
trokken zy, en dat hy door hare huip, Martialis lib. vin. Epigr. 26.
en die van eenige Frygische en Thracische

Nam cum captivos ageret sub curribus Indosboeren, die op het geluit van cymbalen
Contentus gemina tigride Bacchus erat.en trommelkens zig al danzende en sprin-

dat is :gende, als bezeten luiden, rondom hem
voegden, eindelyk, en na veel omswerven, Want by, na ’t winnen van het Oosten, op
ontrent de rivieren de Ganges, Indus zyn wagen,
Hydaspes en Orontes gekomen is; waar Zeeghaftig omgevoert, door Tygers is gedragen.
op Horatius zeer flaauw zinspeelt in de pas

Het isdaarom ook, dat hy op een Ty-te voren aangehaalde plaats , daar men
ger rydende, met wynranken bekranst,door de rivieren en den Barbaarschen oce-
met een gehoornt hoofd , bloote borst,aan, vooral deze rivieren en de Indische
en vrouwen aanzigt, vertoont word;zee, volgens ’t gemeen gevoelen der Uit-
hoewel die verbeelding een verwarringleggers over die plaats, moet verstaan.

en ondereenmenging van den Thebaan-Daar zynde, nam hy al wat hem maar
schen Bacchus, met den Indischen is, daarvoorquam weg, en bragt zeer veele In-

dedianen onder zyn gebied.
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Bacchus toegeschreven hebben. Men kandie eerste veel later in tyd by de Geleer-
alzoo dit van ons bestek nu niet is) deden gestelt word.

schriften der Geleerden, die uitdrukkelykPlinius zegt lib. vui. cap. 2. dat Bacchus,
daar van hun werk gemaakt hebben, na-Indien overwonnen hebbende , de eerste
zien, en men zal zig daar van ten vollengeweest is, die met een gespan van Oli-
overtuigt vinden.ranten zegenpraalde , waarom hem ook

Indien men maar op de bloote uitvin-een Olifant, als een zinnebeeld van 't over¬
ling van den wyn, en ’t planten van denwonnen Indien, bygevoegt word. Ook
wynstok let, ziet men klaar in Godszegt hy, nevens Solinus, dat de Feniciers
woord, dat Noach de eerste planter vanen Arabiers eertyds dikwils na Taprobane
de wynstok en vinder van den wyn is, datgingen, om dat Hercules, de God der
hy , die in ’t jaar der wereld 1656. leefde,Feniciers, daar aangebeden wierdt, en dat
veel ouder is, dan al ’t geen de Griekenzy alle op zyn Arabisch gekleed gingen,
van Bacchus schryven, en dat dus aller-uitgenomen de koning , die in zyn ge-
waarschynelykst maar alles van hem bywaad geheel en al na den God Baccnus
hun is overgenomen, en ontleent, gelykgeleek.
dit ook de reden is, waarom wy BacchusDe Indianen, zoo men voorgeeft, we-
als den eersten, die Indien zien ging, inten mede van dezen togt van Bacchus te
rang stellen.spreken, en zeggen dat hy zyn Soldaten

Dewyl Gods woord nu niets van de-op den berg Meros (die immers in gantsch
zen togt van Noach na Indien rept, zooIndien alzoo weinig, als de stadt Nysa,
moeten wy dit als een verdigtzel der Grie-te vinden is uitrusten liet; dog men moet,
ken aanmerken; waar mede zy egter naarom dit verdigtzel wel te ontdekken, aan-
allen schyn eenige andere waarheden, metmerken, dat Miges, Meros, in ’t Grieks
die verdigtzelen omswagtelt, beoogt zul-een dye beteekent, en dat hy, by zyne
en hebben, die wy, als buiten ons be-geboorte, uit Jupiters dye voortgekomen
stek, nu moeten voorbygaan.is, en dat dus de eene fabel aanleiding tot

Ook zyn’er die gelooven dat Bacchushet verdigten van de andere gegeven heeft.
te zamen gesmeedt zy van Bar Chus, datMen zegt ook , dat de Indianen ver-

in ’t Chaldeeuwsch den zoone van Chusscheide navolgers van Bacchus in het In-
beteekent, gelyk Bochart mede aanmerkt;disch ryk weten op te tellen, en dat zy
maar dan zal men zynen leeftyd zoo veel’t getal der zelve , van Bacchus af tot
later moeten stellen. Hoewel ’er zynAlexander den Grooten toe, op 154 ko-
die Bacchus leeftyd op ’t jaar zooo bren-ningen, in de tyd van 6451 jaaren en 3
gen, wanneer hy niet de eerste, maar demaanden, stellen; maar vermits Arrianus
tweede in rang zou zyn; dog wy houdenen Plinius deze en diergelyke vertellingen
hem als den eersten.zonder eenige grond ons , alleen op

De tweede persoon, by de Ouden be¬en’t zeggen van dien grooten beuzelaar Semira¬
kent, die in Indien geweest is, en dat mis togtverdigter Megasthenes, opgeven, zoo
beoorlogt heeft , was die grootmoedige daar nahouden wy dit alles maar voor bloote fa-

toe.heldin Semiramis , gemalin van Ninus,belen. Gelyk wy ook niet meer geloof
koning van Assyrien, een vorstin, diensgeven konnen , aan ’t geen Philostratus
leeftyd op ’t jaar 1826. gestelt word.lib. ii. en lib. 1v. Isidorus, en meer an-

Zy ondernam dit groot werk na haarderen, daar van melden.
mans dood; gaf zig eenige tyd voor ha¬De Geleerde Bochart, lib-n. in zyn Ca-
ren zoon Ninyas uit, bestierende dus hetnaan, cap. 12. wil, nevens zommigen, dat
ryk onder zynen, en naderhand, met veelBacchus geen ander, dan Nimrod, en
geluk, onder haren eigen naam, gelyk zydat hy daarom met Tygers, zoo dikwils
ook in dien schyn niet alleen Ethiopienverbeeldt zy, om dat Nimra in 't Chal-
verovert, maar zig ook tot die verwon-deesch een Tyger beteekent; dat hy ook
derenswaardige togt na Indien begeven,verdigt word het Oosten bestreden en
en koning Staurobates, by Diodoor als harenverovert te hebben , om dat Nimrod,
tydgenoot beschreven, bestreden heeft.als de eerste in de H. Schrift bekende ver-

Zy dan gehoort hebbende, dat de kragtoveraar van landen, zyn ryk ook in het
van zyn heir in zyne Oorlogs-olifantenOosten gevestigt, en dus aanleiding aan de
bestont, dieren die zy niet had, en die inGrieken gegeven heeft, om dit hunnen
hare paarden een grooten schrik verwek-Bacchus toe te schryven.

ken, en haar gantsch leger verwarrenWy zyn van oordeel, dat, gelyk veel
konden, heeft hier tegen door een listigeandere Grieksche verdigtzelen uit de By-
vond voorzien. Zy slagtte, zegt Ctefias,belschriften ontleent zyn, alzoo ook dit
300000. en zoo Diodoor lib. i. cap. 17. zegtdaar uit genomen, dog daar juist niet t'huis
swarte ossen, liet de huiden aan een naajen,te brengen is.Wy meenen dat Noach
bekleedde daar mede hare kameelen ( diede waare Bacchus der Heidenen, en by
zy genoeg had) in zulken gedaante,een fyne navorsching, alles in hem aan te als

of het ware olifanten geweest waren,wyzen is, ’t geen de Grieken aan hunnen en

E ge-
I. DeeL.
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gewendde hare paarden deze gewaande oli-
fanten dagelyks te zien, om hen dus alle
schichtigheid en schrik voor de zelve te
benemen; Diodoor zegt, dat zy die ossen-
huiden met stroo vullen en als olifanten
liet opzetten. Een daad , die Perseus,
koning van Macedonien , ook eens met
houte olifanten dog vrugteloos in 't werk
gestelt heeft, vermits de paarden niet al

leen voor hun gezigt, maar ook wegens
hunnen reuk, ten eersten de vlugt namen

Dit al een geruime tyd, en zoo Diodoor
verhaalt, wesdrie jaar gedaan hebbende,
trok zy in’t jaar der wereld 1864. met een

leger van drie millioenen voetknegten en
cooooo ruiters na Staurobates toe, te ge-
lyk ook een vloot van zooo schepen te-
gen hem klaar gemaakt, en op den Indus
gebragt hebbende.

Dus toog zy na Indien, dog wiert van
Staurobates , die door een overlooper,
volgens Diodoor van alles berigt had,
met een veel grooter heir ontmoet, en met

eenen bedreigt dat hy haar, zoo by haar
gevangen kreeg, zou laten kruicigen.

Zy, die alleen om een eeuwigen naam,
en meer glorie in de wereld te hebben,

dezen togt ondernam, lachte met zyn hei
en nog meer met dit dreigement.

De slag te water, op den Indus, viel
den Indianen tegen, die meer dan 1000
schepen (zoo men voorgeeft) verloren;
maar hoe vol moet zy met haar zegenpra-
lend heir over den Indus getrokken was,
echter liep het haar te land gantsch niet na
wensch af. In het eerst scheen zy eenig
voordeel op den vyand behaalt te hebben;
maar hare paarden den reuk van de ware

olifanten, die zy niet verdragen konden

en waar tegen zy door ’t zien van eenige
schyn-olifanten niets ter wereld gehart
waren, gekregen hebbende, raakten niet

alleen op de vlugt; maar zy kreeg ook
zoo deerlyk de nederlaag, dat zy, met
een pyl gequetst, hoewel nog tydig, zoo
Arrianus lib. vI. 5 22. getuigt, alleen met
2o persoonen de vlugt nam; zeer geluk-
kig zynde, dat zy van dien vorst niet ge-
vangen en volgens zyne bedreiging aan
een kruis genagelt wierd.

In dezen tocht (het zy waaragtig of
verdigt, want Strabo zegt elders, dat zy
stierf eer zy heen trok) had zy zoo veel
gezien en geleden, dat, hoeeerzugtig zy
ook was, en hoe veel eere zy nu reeds
met die dolle onderneming meende be¬
haalt te hebben, zy nogtans in de vier
jaaren, die zy daar na nog leefde, geen
lust meer tot diergelyken tocht had, en
het daar by berusten liet

Indien het al waar is, dat deze heldin
Indien dus ongelukkig bezogt heeft (waar
aan wy, om veele goede redenen al mede
twyffelen, moeten wy zeggen , dat zy
aan de Ouden, in opzigt van de ontdek-

OOST-INDIEN,

king van dat land ’’t geen zommige stellen
dat van Bacchus meest onder de vorsten
van Persien tot Alexander de Groots tyd
toe, gestaan zou hebben, waar van wy
hier na ook blyken zullen zien) niet het

allerminste licht gegeven heeft.
De derde die wy lezen in Indien geweest

te zyn, is, na Diodoors getuigenis, Ofiris
geweest; maar al wat hy 'er ons van aar
de hand geeft, is dit Grafschrift in Hiero

glyphische letteren: skben Ofiris , de koning.
die door de gantsche wereld gereist heb tot
de woestynen van Indien. En men wil, dat
hy eerst na Ethiopien, toen na Arabien,
en van daar na Persien, Medien, Bactren

en Indien gereist zou hebben. Een be¬
richt, ’t geen ons en de Ouden, al mede
niets zegt; behalven dat het ook zonder
bewys is. Met een woord voegen wy daar
by , dat hy gestelt word in’t jaar der we-
reld 2210. geleeft te hebben, en dat men
dus, ’t geen wonder is, in 384 jaaren niets
van Indien hoorde spreken; dog zoo Ofiris
de zelve met Bacchus is, gelyk Herodoot
lib. II. zegt, dat de Egyptenaars hem daar
voor houden, dan hebben wy reeds alles
van hem aangehaalt.

Dus gaan wy dan tot den vierden
held der Ouden over, die Indien bezogt
Deze was Hercules , van welken men

zegt , dat hy dat Gewest ook zou be¬

oorlogt hebben.
Dat 'er verscheide van dien naam ge-

weest zyn, weten de Geleerden. Varro
Dio-spreekt 'er wel van drie en veertig.

door lib. iv. van drie. Arnobius van zes ;
gelyk ook Cicero in zyn boek de nature
Deorum.

Daar was een Egyptische Hercules, de
oudste van allen , een nabestaande van
Mitzraim, of wel van haren Osiris; waar

van ook Diodoor den Siciliaan lib. I. spreeict.
Buiten dezen is'er nog een ander ge-

weest, veel jonger dan de Egyptische,
den welken Vossius in zyn werk de Idolol.
lib. I. voor Josua houdt.

Behalven die twee Egyptischen is er
1¬ook een Fenicische of Tyrische Hercules

geweest , die een zoon van Athamas en
sno, Cadmus dochter, en als een nazaat

van Esau, de Idumeer gerekent was, die
by andere wel den naam van Palamon, en
daar na ook die van Melicarthus voerde.

Buiten deze is'er nog een Tyrische
Hercules geweest, by Justinus de Asiati-
sche genaamt. Deze is het, zoo Justinus
lib. XLIv. zegt , die de beroemde volk-
planting na Gades gebragt , daar een
Tempel, waar van eertyds nog overblyf-
zels te zien waren, gebouwt, en die twee
vermaarde kolommen opgeregt heeft, in
welken Tempel men ook wil, dat hy be¬
graven zy. Daar zyn’er die meenen, dat
daar twee kopere Pilaren geweest zyn,
acht cubiten hoog, waar op in Fenicische

letters
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Daar is nog een Cretenzer, en ook eenletters stondt, hoe veel die Kerk gekost

Romeinsche Hercules, Sancus genaamt,had. Dog andere, die waarschynelyker
en een Duitsche of Celtische geweest, terdaar van spreken, zeggen, dat in het in-
gedagtenis van den welken alle dapperekomen van de Straat van Gibraltar, van
stryders zekere liederen, volgens de wyzede Grieken de Straat van Hercules, en by
der Ouden, om de historien eeuwigdurentde Latynen de Straat van Gades genaamt,
te maken , plachten te zingen, gelykdie 8 mylen lang en 5’breed is, op den
Tacitus van de zeden der oude DuitschersNoordhoek van Spaanjen zig drie voor-
zegt, en van den welken ook Schedius inname hoeken vertoonen. De eerste, die
zyn werk de Dis German: pag. 476. spreekt.van Gibraltar of van den berg Calpe, welke

De vermaardste van allen nogtans, wasna zeker Moors veldheer, Tarif, lbn Rasa
de Thebaansche Hercules, zoon van Am-Gibel Tarif, dat is, den berg van Tarif,
fitruo of wel van Jupiter en Alcmena,en van ouds Gibraltar genaamt word. Te diens leeftyd niet veel van die van Gideon

gen over dezen berg, in Spaanjen gelegen,
verschilt , en op ’t jaar 2700. gesteltlegt in Africa de berg Abyla (anders ook
word.wel Siera das Monas, dat is, Aapenberg;

Aan dezen Hercules hebben de Grieken
dog heden Siera Ximiera geheeten) by de

al de bedryven, die de vorige helden vanstadt Ceuta, van welke twee bergen de
dien naam reeds beroemt gemaakt had-Ouden de pilaren van Hercules gemaakt
den, toegeschreven; een naam, die zyhebben.
anders ook wel aan alle sterke mannen ga-Men ziet van die kolommen gemeldt
ven, gelyk zy hem na zyn sterkte ookby Dionysius Perieg. y5 64.
Alcides, van d2uy, sterkte, plagten teEJa o; xi s7'ae xeci réouart Heaxeos
noemen.Egaen (uéya Jayga) ap iexarourra l’édtip¬

Wie nu van alle dezen, die HerculesMeexgor vno xonôva rontetegeur Arnévror¬
genoemt wierden, Indien bezogt heeft,dat is :
blykt niet, ’t geen derhalven van zommi-

Daar staan de zuilen door vorst Hercules
gen aan den Thebaanschen, van anderen

bereid, aan den Tyrischen, hoewel met even swak
ver van Gades , en aan ’s werelds einaNiet

bewys, toegeëigent word.
gelegen, Hesychins zegt , dat de Indianen hem

(Een wonderlyke zaak ontrent den topaen tegen Dorsanes noemen. Justinus lib. xII. cap. 7.
’t Gebergt van Atlas, dat zigdaar al om meldt van dezen Thebaanschen Hercules,

verspreidt. als of hy een wonderlyke barre en zeer
hooge klip, na welke al ’t volk gevlugtApollodorus lib. ii. de Hercule , zegt 'en
was , beklimmen wilde , dog door eenmede van :
aardbeving belet wierd die te veroverenRai tag Taprsegor, lenet cnuéiz ei rèy ègar
Diodoor noemt die klip lib. xviI. cap. 85.Eugûns te xal Aipbrs éyrisoigay ète gidès.
Aoevos, vogelloos, vermits de vogelen dedat is:
zelve van wegen haare hoogte niet berei-En na dat by te Tartessus gekomen was,
ken, nog daar tegen op vliegen konden.stelde by op de bergen die tegen over Europa

Curtius spreekt ’er mede van lib. vin. cop.en Libyen leggen , ten gedenkteeken van zyn
10. en lib. viil. cap. 1I. 5 2. Maximus

roize, twee pilaaren.
Tyrius stelt het als een zekere zaak; dog
Arrianus lib. Iv. v. twyffelt ’er aan. InEn Lucanus lib. III.
zyn ix. cap. van dat zelve bock teekent— Et Herculeis aufertur gloria metis.
Justinus ook aan, dat Hercules by de Hia-

dat is :
cenzen en Sileers, of, zoo Arrianus in zynEn dus kan Hercules voortaan op zyn kolom¬ Indische zaken hen noemt, de Acesinen

men en Sileers, die Curtius als Solen beschryft,
Als de uiterste einden niet gelyk voorhenen waarschynelyk luiden ontrent de rivier

brommen. Acesines woonende, zig zou nedergezet,
en, zoo wel als Bacchus, als koning overMen wil ook , dat 'er ontrent de Co-
hen geheerscht hebben.runna, in Gallicien, nog een Toren of

Hy voegt 'er nog by, dat, na Bacchusstrand te zien is, dien men Hercules Toren Jasons
noemt. en Hercules, Jason de allereerste van de verove¬

ring vanmenschen , na dat hy ’t gulde vlies teUit al ’t welke men ’t gevoelen der Ou-
Indien.Coschos verovert had, koning van ’tOostenden van die kolommen, Toren en Tempel

van Hercules, bevestigt ziet, zonder dat geweest is; dat hy ook verovert, endaar
men hem, een Tempel gesticht hebben-ons dit egter meer licht of reden geeft
de, Goddelyke eer aangedaan heeft, enom het gene daar by ten grooten deele

verdigt word, eenigzins te gelooven- dat hy dit ryk van ’t gantsch Oosten
aan zynen zoon Medius, grondvester vanVan dezen tweeden Tyrischen Hercules

hebben wy nog dit alleen te zeggen, dat ’t ryk der Meden, nagelaten zou hebben;
hy jonger, dan de Idumeer, is. maar dat Parmemio dien Tempel veel jaren

daarE 2
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daar na heeft doen om verre werpen, op Indien gelegen, gelyk daar Dedan (nu

Daden pas boven de golf van Persien endat niemant in Oosten grooter naam dan
aan zee naby Indien geplaatst) Carran,Alexander de Groote hebben zou. Van
Canne, Eden, &amp;c. genaamt worden.dit alles egter neme ik weinig als geloof-

Dat door zyne hulp en vriendschap metbaar aan.
David al gehouden, zoo1 Reg. 5: 1 blykt,Dog ’'t zy dit geheel, of ten deelen,
ook Salomo, die wyze en groote koning,verdigt, of ook wel geheel en al waar is,
als de zevende in rang, in’t jaar 2860.hier in stak voor de Ouden al mede gantsch
schepen derwaarts gezonden heeft, engeen licht in opzigt van Indien; behalven
door hulp van Hirams knegten 420 talen-dat het ook een groote tydsprong is van
ten gouds, benevens zilver, elpenbeen,Ofiris af, of van ’t jaar 2210. tot dezen
aapen, paauwen (of papegaijen zoo an-leeftyd van Hercules, of tot ’t jaar 2700.
dere willen), van Ophir of Tharsis ,in welke men niets van Indien hoort rep- na

ge-een reize van drie jaaren , weer thuispen.
kregen heeft, zien wy 1 Reg. 10: 22. enAristonicus Grammaticus spreekt ook van
2 Chron. 8. 18. en 9: 21. Ook zie ikkoning Menelaus, Hercules tydgenoot,
iReg. 10. I1. en 2 Chron. 9. 10. aange-als van eenen die Africa zou rond gezeilt

en Indien bezigtigt hebben, maar zonder teekent , dat de knegten van Hiram en

bewys of verdere omstandigheden, waarom Salomo van daar ook Algummimhout en
edel gesteente bragten.wy na Hercules Hiram, koning van Ty-

Het blykt ook uit iReg. 9: 26. dat zyrus, die in ’t jaar 2940. leefde, den naasten
niet uit Tyrus, maar) uit de roode zee,en zesden rang geven. Dat dezen vorst

van Ezeon Geber, dat by Eloth aan dende vaart na Opnir ofTharsis bekendt was,
hoewel wy hem geenzins voorden eersten oever der schelfzee, in ’t land van Edom,

Tyrier, die derwaarts voer, houden, blykt gelegen is, de reize ondernamen, en dat
klaar uit Gods Woord, I Reg. 9. 2628 Hirams knegten, als kenners van de zee
en daar zyn 'er, die zeggen, dat hy zyn met Salomons knegten mede gingen, en

hen als schiplieden op dien togt dienden.volk derwaarts van Tyrus zondt, niet de
Navor-stadt Tyrus, maar een eiland van die naam Aan de waarheid van dit verhaal, als

schingzynde van Goddelyk gezag, twyffelen wyin ’t roode meir, gelyk aanstonds nader
van

blyken zal. niet; maar wy dienen eerst wat nader na Opbir en
te vorschen, wat wy door Ophir en Thar- Tharsis.Dat nu de Tyriers van ouds al op Indien

handelden, ziet men Ezech. 27. aan de In- sis, hier te verstaan, en waar wy dit te
dische waaren, en de plaatsen niet ver van zoeken hebben.

VIERDE HOOFDSTUK.

de Hebreën gaven de eerste Bevolkers veeltyds aan de landen hunne naamen. In-
D dien van ouds Havilah genaamt, en naar wien. Misslag van zommigen ontrent den
eenen, en den anderen Havilah. Die beide net beschreven worden. Gelyk ook de landen,
door hen bevolkt. Havilah zeer oneigentlyk Indien genaamt. Navorsching van Ophir,
zynde ook de Naam van twee byzondere Mannen. En ook van twee landen. Het een,
in ’t gelukkig Arabien. En ’t zelve, waar van Job spreekt. Het ander, in Oostindien.
Navorsching , wat men door Tharsis verstaan moet. Waar Tharsis lag. Gelyk tweederlei
Ophir, alzoo was 'er ook een tweederlei Tharsis. Het eene in Spaanjen. Het andere

in ’t Oosten, dat ook Ophir genaamt word. Klaar bewys, dat Ophir en Tharfis, een en
’t zelve land in 't Oosten is. Waar dat lag. Zommige nemen Ophir en Tharsis, maar
voor een onzeker en vergelegen land. Dog zeer ongegrond. Andere plaatsen Ophir in
Africa, en waar, dog zonder grond. Daar zyn 'er, die het in America plaatsen, mede
zonder grond. Daar zyn'er ook, die het in Asia plaatsen, ’t geen het waarschynlykste is.
Waar het in Oostindien niet lag. By welke gelegentheid van Taprobana der Ouden ge-
sproken word. Waar Ophir eigentlyk gelegen is. Bewys, dat de Ouden ’t Compas niet
kenden. Van den Tocht van Sesostris naar Indien. Josaphat en Ahasia’s vrugtelooze
aanleg derwaart. Van Cyrus. Van Hystaspes en zyn zoon Darius. Von Xerxes, en
zyne heerschappy over Indien. Van Democritus reize naar ’t Oosten.

veeltydsyElyk de Ouden wel veel, maar zeer zy ook niet min verwart over Ophir en5 aan de

duister en verwart , van Indien Tharsis gehandelt. landen

geschreven hebben, alzoo hebben Het is zeker, dat de Hebreen veel lan-hunne
den naamen.
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Havilah, en het Arabisch Havilah, eenden na de eerste bevolkers zelve genoemt,
en het zelve was. Wel is waar, dat daaren gelyk zy daar in met Africa, ’t gene zy
ook goud viel; maar het word als datPhut, Ethiopien Chus, Egypten Mitzraim,
Havuah in Arabien, wegens zyne goud-Cyprus Cbetim, noemden, gehandelt heb-
rykheid niet zoo zeer met de naam vanben , even alzoo meenen de Geleerden,
Havilah, als wel met die van Ophir, naardat zy na Havilah Indien, als door hem
een broeder van dien Arabischen Havilah,bevolkt zynde, Havilah en Hevilath, na
in de Schrift geroemt. Wy zien dat zeerJoctans zoon hebben genoemt ; en dus
klaar, Job 22. 24. ook 28. 16. En ’t ver-zou men Gen. 2. en 10. ook allereerst van
volg van onze Verhandeling zal ons nogIndiën, als van een land, mede na zyn
meer in die gedagten versterken.eerste bevolker (hoewel met een andere

Behalven dezen eersten Havilah , den Die bei-naam) genoemt, lezen; by 't welke men
den netzoon van Chus, zeggen wy, was ’er notdan ook aanmerken moet, dat Havilak
beschre-een ander, zoon van Joktan, broeder varin Gods Woord voor Indien binnen de ven wer

Ophir en Jobab , van den welken wy
den.Ganges, en Seriah voor Mangi, of Indien

Gen. 10. 29. lezen. Een man, die geenbuiten de Ganges, by de Geleerden ge
zins met den eersten moet verwart wor-

nomen word.
den , vermits zy wel van eenen naam,Om hier over zoo net en naaukeurig,
maar van geslagt en woonplaats te net on-als het behoort, te spreken, moet men
derscheiden zyn , om den eenen voorvoor af zeggen, dat 'er twee Havilahs ge
den anderen te nemen, of daar in teweest zyn, welke twee mannen, ider aan
dwaalen.een byzonder land, door ider van hen be¬

Deze heeft zig met zyn broeder in hetvolkt, hun naam medegedeelt hebben.
gelulckig Arabien, en daar ontrent, terDe eerste is geweest Havilah, de zoon
nedergezet ; en die gantsche landstreek

van Chus, van den welken wy Gen. 10. 7.
na zig genaamt. Wy lezen van ’t zelvelezen , die, na ’t gevoelen van veel
duidelyk Gen. 25: 28. en 1 Sam. 15. 7.Geleerden, zig in dat deel van Mesopo¬
alwaar het zeer net en kennelyk beschre-tamien of Persien , daar van ouds Susan
ven word , als de uiterste grenspaal vanwas (dat toen ook wel Susiane, gelyk
Arabien aan de eene zyde, even gelyk dehet heden Chusistan genaamt word) ter
woestyne Zur de grenspaal des zelfs aannedergeslagen, en dat hy die gantsche
de andere zyde, na den kant van Egyp-streck lands na zich Havilah genaamt zou
ten, was. Waar uit blykt, dat het land

hebben.
der Amoriten en Amalekiten, in ’t ge-

Van dit Havilah leest men Gen. 2. II.
lukkig Arabien, geweest zy.Deze (Pison, te weten ) is het, die het Even zoo beschryft het Eratosthene;gantsche land van Havilah omloopt, daar
ook, als gelegen in het gelukkig Arabien,

het goud is.
naar Babel toe, op de grenzen van Ara-Deze omschryving, dat de Pison (dien
bien en Mesopotamien. Tusschen de klipde Geleerden voor de Tigris of Piso-Tigris,
van Nabathaa en Babel plaa-st Strabo ookby Plinius Paso-Tigris genaamt, houden
de Chaulotæos, waarschynlyk nazaten vandat land rond liep, toont klaar, dat het
Chavilah, als of hy Chavilotæos zeide,zelve niet ver van de Tigris of Euphraat,
gelyk hy al mede daar de Agræos of Ha-die men beide in Persien heeft, gelegen
garenen, en Ismaeliten plaatst, die zigmoet hebben, en dat Susiane derhalven
daar ook nedergezet hebben. De Arabi-zeer waarschynelyk een en ’t zelve met sche landbeschryver zegt, dat zyn woon-dat Havilah is. Dat 'er nu goud in Ha-
plaats was in Chavilan , een naam, dievilah viel, word by Plinius lib. vi. cap. 27.
mede van Chaulan of Chavilah gesmeedt

by Solinus 68. Strabo, &amp;c. van Susiane
is. Dit Chaulan stelt hy in het uitersteook bevestigt; behalven dat men by Ari-
van ’t land der Cassaniten, ontrent de Sa-stoteles, Plautus, en meer andere, ook
heen; een land, niet verre van daar zig zynvan de goude bergen van Susiane leest.
broeder, al mede in het gelukkig Ara-Dit Havilah nu als Indien te beschryven
bien, neergeslagen had; gelyk dat naderof het daar voor te houden, gaat nog al
blyken zal, als wy over Ophir in 't by-eenigzins, in zekere ruime betrekking,
zonder zullen spreken.henen; maar het is een misslag van zom- Veele Geleerden, als Bonfrerius, Cor-mige Geleerden, dat dit van Joktans zoon
nelius  Lapide, en meer anderen, meenenzou bevolkt, en na hem zoo genaamt zyn
dat van Joktan zelf ook veele IndianenGeen ander, dan de zoon van Chus heeft
en verscheide nabuuren der zelve, gesprodit bevolkt, en die zelve heeft daar aan
ten zyn; hoewel andere dit weer al zoo

ook zyn naam gegeven.
los tegengesproken, als het zommigenOok is het mis, dat men, om te doen
met zeer onvaste bewyzen beweert enblyken , dat dit Havilah goudryk was,
staande gehouden hebben, maar het zalbewyzen gaat (gelyk zommige met Dio-
daar op aankomen, wat zy door Indianen

door lib. iil. cap. 12. doen) dat Arabien
en Indien verstonden, aangezien (gelykzeer schoon goud uitlevert ; even of dit
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als de broeder van dien Havilah, van welken ook dewy hier na breeder toonen zullen) de Qu-

NaainGen. 10: 29. in dezer voegen gesprokenden die naamen van Indien en Indianen
van tweeword : En Opbir, en Havilah en Jobab.al vry ruim nu en dan genomen, en die vyznnder

Dit is dan wel de broeder van Havilah,Mannen.ook aan landen gegeven hebben, die al
maar een geheel andere, als de zoon vanvry verre daar van daan lagen.
Chus, van welken wy Gen. 10. 7. lezen.Dat alleen is zeker, en by de Ouden

Gelyk nu de Ouden in de eerste tyden
bekend, dat Joktan , en zyne nazaten,

van ’s werelds bevolking, die landen, diezig in het gelukkig Arabien wyd en zyd
zy eerst in bezit namen, na zig zelvenhebben ter neder gezet, ’t geen duidelyk
noemden, alzoo moeten wy wel aanmer-

te zien is uit de voetstappen van de naa- En ooltken, dat wy in Gods Woord ook van eenmen zyner zoonen , die men onder ver-
van twce

tweederlei Ophir, beide goudryk, en beidescheide volkeren in die landstreek in oude Landen.
na dezen Man, Ophir genaamt, lezen

tyden ontdekt heeft. Immers wy vinden
Voor eerst lezen wy van een Ophir, indeze by Bochart in zyn Phaleg lib. II. cap.

’t gelukkig Arabien, door Ophir, Joktans15. niet duister : Elmodad, Endinot, Proèoc.
zoon, bevolkt, en na hem zoo genaamtShalaph, Sabrriret, Zaerdei, zinelort Hatzar-
Dit lag niet verre van dat Havilah, be-mavetb, Zapuern, Jarach, éeuxèruc A¬
vorens by ons, als in Arabien mede leg-doram , indec, ’seires, Pieeuo Uzal of
gende, beschreven, even gelyk dat gantschAuxal, Aobaz, aces, 26°.. Diklab, ai-
nuisgezin van broeders zig daar nederge-zehotier Herodoot, éxxis Ptolom: Abimael,
slagen had. Het lag niet verre van SabaO¬cos xal luaroi Sheba, zingai, zéear
en Havilah, ontrent een land en volk,phir 'ndagoe rer. Mpagira Plinius. Jobab,
by Ptolomeus als Cassanites , by Diodoor18es, lupecy, e in de plaats van een 8, en
met de naam van Gasandes, en by Aga-

Tusiaen xor.
tharcides met die van Casandres, bekent.Nog nader blykt dit, vermits men in
Een naam afkomstig van 't ChaldeeuwschArabien ook nu nog overblyfzelen van den
woord en chasan, scnatten verbergen,en uizelven naam Joktan, of ten minsten van
chozen, een schat, gebruikende de ch voor de

Jektan vind in een landstreek van Mecca,
gelyk men dat wel meer in Hebreeuw-83in de stadt die Baisath- Jektan genaamt

sche woorden ontmoet.
word

Dat in dit Ophir, of ten minsten inAl die Arabiers, gelyk ook de daar on-
’t land van zyne nabuuren , de Sabeën,trent gelegene volken, houden Joktan voor
veel goud viel, blykt klaar, I Reg. 10:2.hunnen vader, en ook voor den uitvinder
alwaar de koningin van Scheba, of Sebe-van hun taal , hem in die taal ook wel
uit het Zuiden, dat is, ’t gelukkig Ara-Cahtan noemende; van welke Cahtan ook
bien , met veel geschenken (volgens dede Cahtaniten, in ’t gelukkig Arabien zeer
wyze der Oosterlingen) en onder anderebekent , gesproten zyn, even gelyk de

met goud by Salomo quam. Men ziet ditAmaniten en Homeriten (mede zeer bekende
ook Ps. 15. Jes. 606 en Ezech 27. 22volkeren aldaar) van Jektan zelf, dat men

AElius Gallus by Plinius roemt hun me-omstandiger by Gabriel Sionita cap. de Het eende als zeer goudryke volkeren, en schoonOriente, en by Euthymius in Mahometicis ’t ge¬in

men by de Ouden van geen goudmyner kkigzien kan.
Arabiender Sabeen leest, is het egter zoo StrabeDus vinden wy dan, dat 'er twee Ha-

zegt zeker, dat zy veel goud hadden, en gelegen.vilahs of Mannen geweest zyn, die ider
het is genoeg, indien dat maar by de Cas-een byzonder land, verre van den ande-
saniten, hunne nabuuren , die of onderren gelegen, bevolkt, en beide die lan-
de Sabeen stonden, of met hen handelden , ider na zig zelve, Havilah genoemt
dreven, en naby hen woonden, geweesthebben; van welke beide landen nogtans
zy, gelyk het Agatharcides, Diodoor enmaar een, en wel het eerste, hoewel zeer
Ptolomeus, getuigen, en zelf in zoover-oneigentlyk, van de Ouden voor Indien.
re , dat de Inwoonders een pond gouddaar het nog verre af lag, gehouden is.
tegen een pond yzer verruilden.Even zoo wisten de Ouden ook van

Dit nu is dat Ophir, waar van Job cap. En ’tzel¬Ophir en van Tharsis, als Indische Ge-
waar22. Ys 24. zegt: Dan zult gy ’t goud opve,westen, te spreken, hunnen toevlugt in
Jo0van’t stof leggen , en ’t goud van Ophir by derdezen ook zelf tot de Heilige Bladen ne- spreect.

rotssteen der beeken. En cap. 28. 16. Zymende; dog gelyk er verscheide Havilahs
(te weten Gods Wysheid) kan niet geschatzoo wel persoonen als landen , van die
werden tegen syn goud van Ophirnaam geweest zyn, alzoo zullen wy be-

Ook heeft David het goud (waar vanvinden, dat 'er ook meer dan een Ophir
1 Cbhron. 24. 4. gesproken word) dat hygeweest is; weshalven wy dit wat nader
tot den huize Gods gaf (drie duizend ta-uit de grond zullen ophalen.
lenten gouds , van het goud van Ophir alOphir (in ’t Hebreeuwsch non, asche,
mede van dit, en niet van het ander goud-een verteering tot asch, en een vrugtve-
ryk, Ophir, zeer verre van dit afgelegen,ving beteekenende) komt ons allereerst
gehaalt.voor, als de naam van Joktans zoon, en
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waar dit Oostindisch Ophir geweest, ofDe redenen die wy hebben, om dit vast

te stellen, zyn deze: voor eerst, om dat te vinden zy, moeten wy hier eerst nog
iets van Tharsis, alzoo daar van in Godshet Oostindisch Ophir, in die tyd, dat
Woord zeer dikwils gesproken word, enJob, Moses tydgenoot, leefde , en zelf

het veel betrekking tot dit Ophir heeft,nog in Davids tyd, niet schynt bekent ge
aanmerken.weest te zyn; want zoo David dit Ophir

gekent had, zekerlyk zou Gods Geest zoo Tharsis is een naam, die dan eens aan Navor-
Fschingzekere mannen, dan eens aan een stadt ofwel in Davids tyd, als in die van Salomo-
wat meniets daar van, waar by het te onderschei- land , en ook zomtyds aan den oceaan
door

den was van het Arabische, gemelt, en in Gods Woord, gegeven word. Tharfis
gelyk hy van Salomo doet, ’er met een Tharsis houden zommigen alleen maarverstaan

m64t.woord wel by gevoegt hebben , dat de voor den grooten oceaan. Dat het over al
knegten van Hiram, koning van Tyrus, zoo niet, en in verscheide passagien der
zyn groote vriend, met Davids knegten H. Schrift niet anders dan voor een zekere
derwaarts gevaren waren, of het eene of plaats of land, zoo genaamt, genomen
’t andere van de Indische zeldzaamheden, kan werden, zien wy klaar 1 Chron. 9: 21.
door Salomons knegten mede gebragt. daar gezegt werd , dat ’s konings schepen
mede te rug gevoert hadden, van al het voeren naar Tharsis, met de knegten Hirams,
welke wy niet een letter lezen; maar vin- en eens in drie jaarenquamen zy van Tharfis
den 2 Chron. 2: 3. wel aangeteekent, dat in. Hier te willen droomen, dat dit zou
Hiram aan David Cederen , om voor hem te kennen geven, dat zy na zee voeren,
een huis des Heeren te bouwen , gezonden en uit zee quamen, is te dwaas, om er
heeft. Daar werd ook wel ys13, 14. en af te spreken, want uit de bloote verge-
cap. 4. 16 gemeldt, dat koning Hiram lyking van ’t ode ys met dit 21. zal niet
nem eenen Hiram Abi, eenen konstigen alleen klaar blyken, dat zy na een zeker
werker in goud, en andere bergwerken, land, maar ook na wat voor een land zy

gevaren hebben.gezonden heeft ; maar van dat Ophir
dat zyn knegten aan de knegten Salomon- Jon. 1. 3. werd ook ’t woord rvrn
wezen, werd niets, dat daar na gelykt Tharsis al meteen , agter aan geschreven,
gesproken. ten bewyze, dat het een zekere plaats uit-

Ten anderen, zoo en leest men niet, dat drukt, en dat Jonas na die plaats voer, ge-
Davids knegten tot het halen van dit Ophi lyk dat gantsch verhaal dit ook bevestigt.
ritisch goud, zoo veel jaaren, als Salomons Psal. 72. leze ik van de koningen van Thar-
knegten uit geweest zyn, waar van ook sis. Koningen nu worden noit naar een
wel iets door Gods Geest toen al, en niet zee, maar altyd naar hun ryk, genaamt
eerst in Salomons tyd, zou aangeteekent Nu blykt dus verre wel, dat Tharfis
geweest zyn, waarom wy dan vast stel- een zeker land beteekenen moet, maar
len , dat het veel nader, by Judea, dan van meer belang zal ’t zyn, te mogen
’t andere, moet gelegen hebben. Behal- weten waar dit land te vinden zy.

ven dat David dit goud ook wel van Thar- Zommige hebben hier door de stadt Waar
sis ('t geen wy toonen zullen , dat met Tharsus, in Cilicien, Paulus geboorteplaats,’tland

TharfisOphir wel voor een en ’t zelve genomen door Tharsis , Javans zoon gebouwt
genaamt,verstaan.word) of van Tartessus in Spaanjen, door

lag.Andere meenden, dat Tunis of Karthade vaart der Tyriers daar op, gekregen
go, als niet verre van Joppe gelegen, ditkan hebben.

Tharsis van Jonas geweest zy; maar ver-Maar behalven dit Arabisch, zoo was

mits dit niet wel over een te brengen waser nog een ander goudryk Ophir, dog
met de reize van Salomons knegten, dievry verder van daar gelegen; Ophir, door
op hare togt na Tharsis drie jaaren uit-de Tyriers al lang bevorens in der stilte,
bieven, zoo hebben andere Tharsis voorzoo het schynt bevaren, en een en de zelve

Oostindien, of voor een en het zelve metnaam met dit Ophir, naeen en den zelven
Ophir, gehouden.Man, dragende, volgens een gewoonte,

Het is zeker, dat, gelyk 'er een twee-Gelykdie de Hebreen, Tyriers, en andere vol-
een twee-derlei Ophir, dat 'er ook alzoo een tweeken, wel meer hadden, van een en de zelve
derlei O¬derlei Tharsis der Ouden wasnaam aan meer steden te geven, dat men
ghiechooVoor eerst was 'er een Tharsis, waar was'erniet alleen klaar aan ’t oud en nieuw Ty-

na toe Jonas, dePropheet Jon. 1. dagt te ook eenrus ziet, ’t geen zoo digt by den anderen
tweeder-varen, en van het welke ook wel by an-gelegen, en (zoo verscheide Geleerden stel-
lei Thar-

dere Propheten, als Jes 23. 1,6, 10, 14len op een en de zelve tyd (als Salmanas-
fis.

jer. 10: 9. en Ezech. 27. 12, 25. gespro¬sar nieuw Tyrus, dat op een eiland lag,
ken word. Een Tharsis , waar na toebelegerde ) nog in wezen geweest heeft,
men gemakkelyk en in korten tyd vanmaar men ziet net ook aan een ander Ty-
Joppe komen kon, en waar na toe menrus, in ’t roode meir gelegen hebbende,
niet uit de roode zee vaaren kon.van ’t welke Strabo en Prolomeus melden.

Wy houden dit Tharsis voor een enEer wy nu voortgaan, om te toonen,
’t zelve
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’t zelve met Tartessus, of Gaddir, in Spaan-
jen : Want ’t geen de Hebreen Tharsis
noemden, noemden de Grieken, dat wat

na hun taal buigende, Tartessus; en even
gelyk men van Assyria wel Aturia, de e
in een nveranderende, maakte, alzoo is

Toarsisa en Tartessa zeer ligt over een tt
brengen

Dit was een stadt, waar op de Tyrier
handelden , en die van Tyrus in korten
tyd kon bezeilt worden , een beroemdt
koopstadt, van welke ook Herodoot lib. I
cap. 163. en lib. 1v. cap. 152. spreekt. Zy
lag onder aan den berg Calpe, in Spaan
ien, zoo Claudiaan zegt:

Condiderat jam solis equos Tartessia Calpe.

dat is:

De zonnekar begon haar hooft al neer te halen
En by Tartessus, dicht by Calpe, in zee t.

dalen.

En voornamelyk werden wy in dit ge-
Het eene voelen, dat Tharsis, van den Propheet
lag in Jonas bevaren, dit Tartessus geweest zy,
Samen gesterkt, om dat daar die waren vielen

die Jer. 10: 9. en Ezech. 27. gezegt wor
den van daar gevoert te zyn. (Hoewel
zommige der zelven ook wel op het ander
Tharsis vielen.) Alwaar het geroemt worc
wegens zilver, en niet van goud Ghoewel
het 'er ook viel) gelyk het ander Tharsis,

’t geen zoo wel wegens zyn goud als zilver
geprezen word

Dat hier zilver, en andere Metallen

vielen , getuigt Diodoor lib v Plinius
lib. XXXIII. cap.6. en Strabolib. iI. cap. 272
nadrukkelyk sprekende van hare zilvert
bedsteden en zilvere vaten. Dat'er tin viel,
getuigt dezelve Strabo met Diodorus, zeg-
gende ; dat dit land in zilveragtig tin bloeide
Dat 'er yzer viel, getuigt Strabo en Soli-
nus. Dat 'er lood viel, ziet men ook by
Strabo; en Plinius zegt lib. ii1. cap. 3. dat
by na gantsch Hispanien van bergstoffen van

lood, yzer , koper, zilver en goud overvloeit
al ’t welke byna even eens zoo door Pomp
Mela lib. iI1. cap.6. verhaalt, en nog na-
der door Plinius iib. XxxIv. cap. 14. van
’t yzer, cap. 16. van het tin, en lib. IV.

cap. 22. van het lood, bevestigt word.
Gelyk ’er nu Pfal. 72. 10. van konin-

gen van Tharsis gesproken word, alzoc
melt Herodoot lib. I. cap. 163. ook van
koningen van Tartessus ; dat Tartessus
’t geen de Griekze dichter Anakreon zeer
beroemt heeft gemaakt. En ’t geen, vol
gens Strabo's zeggen lib. 3. pag. 267. uit
Eratosthenes, digt by Calpe, of de rivier
de Baetis, legt

Maar behalven dit Tharsis was ’'er nog
een geheel ander Tharsis, in ’t Oosten

gelegen, tot welkers gins-en te ruggetogt
drie jaaren vereischt wierden.

Van dit Tharsis word 1 Reg. 10: 22.

OOST-INDIEN,

2 Chron. 9. 10, 21. 2Chron. 20. 36, 37.
gesproken, en dat het ook Ophir genaamt
word, zien wy 2 Chron 8. 18. en 9: 10.
vergeleken met 2 Chron. 6. 21.

Dit kon niet een en ’t zelve met het
ander, en Westelyker Tharsis wezen
1. Om dat men uit het Roode meir, en

niet uit de Middelandsche zee , daar na

toe voer ; want de schepen, die na dit
Tharsis voeren, wierden te Ezeon- Geher

gemaakt, (gelyk wy 2 Chron. 20. 36, 37
zien ) ’t geen aan den oever der schelfzee,
by Eloth , in ’t land van Edom lag , 1

Reg. 9: 26. 2. Om dat de reis ’er na toe
drie jaaren duerde.

Beide deze stellingen werpen ook on
verre ’t gevoelen der gene, die de wereld

tragten te doen gelooven, dat Ezeon-Ge¬
ber in de Middelandsche ,en niet in de

Roode zee, gelegen zou zyn; meenende
-

dit goed te maken met een andere uitleg die
men aan po t jam suph of de schelrzee
geeft; zonder eens te denken, dat Edom
klaar genoeg aanwyst, dat men het daar

(immeis mynes oordeels) niet zoeken
moet.

Dit laatste of Oostersch, en zoover af-

gelegen Tharsis, houden wy voor een en
het zelve met Ophir, niet ’t geen in Ara
bien, maar veel verder op in ’t Oosten,
gelegen was

Dit blykt ons , zoo klaar als de dag,
uit 2 Cbron. 9. 10. daar Hirams knegten
en Salomons knegten beschreven worden,
als persoonen, die goud, algummimhout
en edel gesteente uit Ophirbragten. Dog
in ’t z1 ys van dit zelve kap. worden die
zelve knegten van beide die koningen
(2 Chron. 8. 18. ook, als na Ophir met
hunne schepen gevaren hebbende , be-
schreven) gezegt met hunne schepen naar
Tharsis gegaan en van daar met gout, enz

weer gekomen te zyn.
Ook word i Reg. 10. 11. ’t land,van

waar Hirams knegten ’t goud aan Salomo
bragten, Ophir, en ws 22. Tharsis, ge-
naamt, een onbetwistelyk bewys, dat het
land een en ’t zelve , dog de naam zoo
wel Tharsis als Ophir, geweest is

Allerklaarst blykt dit 1 Reg. 22: 49. Kiaar ie-
daar wy deze woorden vinden : Josaphat wys, dat

Ophir enmaakte schepen van Tarsis, om naar Ophin
Tnarsis,te gaan; maar zy gingen niet : want de
een enschepen wierden gebroken te Ezeon-Geber
’t zelve

En 2 Chron. 20. 36, 37. staat: En by ver land in 't

Oosten isgezelschapte zig met hem , om schepen t
maken om naar Tharsis te gaan, en zy maak-
ten de schepen te Ezeon-Geber

Uit deze plaatsen, met den anderen ver-
geleken; gelyk ook uit 1Reg. 9: 27, 28.
en 10: 22. vergeleken met 2 Chron. 9: 21.
meenen wy dat genoegzaam, voor iemand
die niet dwarsdryven wil , te zien is,
dat dit Ophir en Tharsis, een en ’t zelve
landschap zyn, van waar Hirams en Sa-
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lomons knegten goud, en andere zeld- Ook zal niemant zoo onbezonnen zyn te
zaamheden, gebragt hebben. gelooven, dat zy ’t goud in zee, maar

Nu is de vrage, waar men dit Ophir wel dat zy het in eenig goudryk land,
van hen daar voor reeds al gekendt, ge-ofTharsis, na ’t welk men uit het Roode

meir, en niet uit de Middelandsche zee, vonden, en van daar na hun land gevoert
hebben. Een gevoelen, waar in de meestevoer, zoeken of stellen zal nu nog te
Geleerden overeenstemmen.wezen.

Dit moet voor af, waar wy dit dan ook Daar zynter dan, die Ophir in Africa,
stellen te zyn, een land wezen, daar veel daar zyn’er die ’t in America , daar zyn

'er ook, die het in Asia plaatzen.goud, zilver, ivoir, daar aapen of pape-
gajen, algummimhout, en edel gesteenten, I. Die ’t in Africa stellen, spreken van Andere

plaatzenalle te zamen by een, volgens 2 Chron. 9. het ryk en de stadt Melinde, die aan zee,
Ophir in10, 21. gevonden worden : Want hier byna onder de Linie, en niet verre van
Africa,

zulke landen te melden, daar het een of het goudryk Quiloa af, gelegen is. Daaren waar.
’t ander, van deze zeldzaamheden maar zyn ’er ook , die van Angoa droomen,
viel , en de andere weer niet , kan aan fchoon het geenzins goudryk is. De
de woorden van dien text niet voldoen. gedagten der genen, die Zofala te berde

Het moet ook een land wezen, waar brengen, schynen ten eersten opslag wel
na toe imen gemakkelyker uit de Roo- eenis licht te geven ; vooral, zoo men
de, dan uit de Middelandsche zee zeilen den Jesuit, Thomas Lopez, gelooven wil,
kon, alzoo die togt niet van Tyrus, maar die voorgeeft , dat die van Zofala nog
van Ezion-Geber , daar ook de schepen boeken hebben, waar uit blykt, dat Sa-
gemaakt wierden, gedaan wierd; en daar lomons vloot alle drie jaaren daar geweest
men langs de wal, roejende of zeilende, zy , ’t geen een valsch opgeven zonder
komen kon, alzoo (gelyk wy toonen eenig bewys is, dat niet swaarder by ons
zullen) men toen nog op de starren, en weegt, als de Chaldeeuwsche overzetting
maar langs de wal zeilde, en men an- over iReg. 10: 11. daar de vloot van
ders ook zoo lang niet had behoeven on- Ophir de Afrikaansche genoemt word.
derweeg te zyn, daar men nu wel verdagt Wat deze drie ryken, voorOphir opge-
moet zyn, dat dit land egter al vry verre geven , aangaat, die konnen het geen van
van daar gelegen moet hebben, dewyl zy drien geweest zyn; om dat men daar toe Dog zon-
een uit- en t'huisreize in drie jaaren eerst geen drie jaaren van nooden had, en om der
konden doen. Een stelling, die de ge- dat daar verscheide dingen , door Salo-grond.
dagten van zommige, die Ezion-Geber mons knegten van Ophir gebragt , als
in de Middelandsche zee plaatzen willen, zilver, paauwen , of gesteenten, niet
en door de Schelfzee de Middelandsche gevonden wierden. Daar zyn'er ook die
verstaan, zeggende, dat po - jam soeph. van Karthago en Thunis spreken ; dog
de bepaal zee beteekent, geheel doet ver- ’t eene en ’t andere, was in Salomons tyd
vallen. nog niet in wezen, en , indien het 'er

Daar zyn ter die meenen, dat, gelyk al geweest was, zoo was ’t beide veel ge-Zommi¬
ge nemen alle vergelegene landen wel Indien by de makkelyker van Tyrus, dan uit 't roode
Ophir en Spaanjaarden, en zelf ook wel by de meir, te bevaren; behalven dat men ook
Tharsis,oude Dichters, als blyken zal, genaamt geen drie jaaren tot die reize hoefde te
maar wierden, alzoo ook Ophir en Tnarsis in besteden , hoe men ook den togt mogt
voor een

aangelegt hebben. Een bewysreden, evenonzeker Gods Woord voor alle verre gelegene
een veve¬ landen genomen moeten worden. kragtig ontzenuwende de gedagten van die
legen Dit zou dan ook in ’t wilde schermen Opnir in Spaanjen zoeken.
land.

geweest zyn, zonder eenige zekerheid II. Die van America spreken,laten hunne
-Daar zynvan ’t land, waar na toe Hirams en Salo- gedagten gaan, of op ’t eiland Hispaniola, of
'er, diemons knegten voeren , daar dit nogtans op beide de landen van Peru (meynende dathet in

niet anders, dan voor een zeker, en by 2Chron. 3.6. ’t goud was van Parvaim; evenAmerica

gaatteert.hen bekend land, kan opgevat worden, als of dit in duali de twee Peru’s uitdrukte

gelyk wy ook reeds meenen klaar genoeg op beide de Peru’s gezinspeelt wierd) maar
wy keuren dit alles af, om de zelve reden,getoont te hebben , dat nog Ophir nog

Tharsis anders , dan voor zeker bekent waarom wy gantsch America, als lag daar
’t oude Ophir, verwerpen. Andere denkenland, in Gods Woord gebruikt word.

Waren de knegten Hirams kenners van op eenige andere Americaansche eilanden,
Dog zeer en dat Diodoor en Aristoteles, daar over alde zeën, buiten allen twyffel sluit dit ook
onge

in hun tyd, hoewel zonder het zyn regtein, dat zy kenners van de havens en zee-grond.

naam te geven, gesproken hebben.plaatsen, en van ’t land, daar zy na toe
Maar ook deze stelling vervalt, al-voeren, geweest zyn, behalven dat het

schoon men ook, by verzetting van dedwaasheid ware geweest, zoo groote Equi-
letters, van Opbir, Peru maken mogt.pagie , en zoo veele onkosten, als daar

Het woord Parvaim komt nergens meertoe vereischt wierden te doen, zonder
voor, als in de aangetogen plaats, en der-eenige zekerheid waar men na toe ging

F halven
I. DEeL.
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Het eiland Urphen in 't roode meir, byhalven is daar van alzoo weinig met grond
zommige geoppert, legt te naby, en le¬te oordeelen, als over ’t Gopber- ’t geen
vert ook de vereischte goederen niet uit;ook maar eensGen.6. en 't Almuggimbout,
alzoo weinig als Aphar in 't roode meir,dat maar in die togt van Salomons kneg-
waar af de Geleerde Hornius spreekt.ten, voorkomt; dog indien men op die

Joséphus lib. I. cap. 2. Antiquit verstaatduali van- Parvaim zoo sterk staan wil
er door een land in Oostindien , Aureakan men daar door veel gevoeglyker
Chersonesus of zeve Micos , ’t goud eilandbeide de Opbirs , dan beide de Peru’s,

engenaamt ; dog Ptolomeus, Pliniusverstaan; hoewel wy het daar voor niet
ditandere, maaken onderscheid tusschenzeker opgeven. En dan zal het maar

zevers Mrces , ’t goud eiland, en tusschenOphirs , dat is, van 't beste goud zyn,
zoverini - of zeien zhear, het goud land;der zeven soorten by de Rabbynen opge-
schoon vele der hedensdaagze Schryverstelt, ’t geen een en ’t zelve is met ’t goud
dit voor een en ’t zelve nemen. En danvan Uphas, waar van wy Jer. 10: 9. en
verstaan zommigen hierdoor de gantscheDan. 10. 5. lezen, zynde dat woord van
Maleitsche kust, van Malacca af tot aansp pâz, dat dicht, zuiver goud beteekent

isafkomstig ; want iy paz en ipi uphas Tanasserin toe

Anderen stellen Pegu, een ryk, daarbeide van np pazaz, versterkt worden, af-
veel goud, gesteente, zilver, en anderekomstig. Immers dit is ’t gevoelen van
goederen, vallen, en gelooven dit te eer.zommige Geleerden; behalven dat andere
om dat 'er zyn, die alzoo valschelyk, alsUphaz voor een en de zelve naam met
Thomas Lopez van die van Zofala, metOphir nemen, en ’er niet anders, dan dat
de Franciscaner Moinik Bonferrus, voor-land, door verstaan.

geven, dat de Peguanen zeggen van dieDe redenen, waarom wy gantsch Ame-
Joden en uitlandiche gesproten te zyn,rica verwerpen, zyn deze :

die Salomo in dat ryk gelaten heeft, om1. Dan zouden zy van Tyrus, uit de
als Banditen in de Ophiritische goud-Middelandsche, als veel nader zynde, en
mynen te werken.niet van Ezion-Geber of uit de roode

Andere houden Taprobana voor Ophirzee, derwaarts t'zeilgegaan hebben; daar
Maar dan verwart men zich weer in ver-zy uit 't roode meir veel gemakkelyker
scheide gevoelens , waar Taprobana lagin Oostindien , dan in America komen
Laat ons eerst zien wat de Ouden vankonden.

de Taprobana zeiden, of ons dit eenig licht2. America , wat men ook uit
duistere schriften der Ouden, of uit geven kan.

dat dePlinius zegt lib. LxI. cap. 26.het schryven van Diodoor en Aristoteles,
Ouden hunne waaren bragten van Tapro-van dat eiland , door de Karthagers by

bane naar Berenice, aan de roode zee.Gades ontdekt, droomt, was toen nog
Ptolomeus zegt van de inwoonders des-niet gevonden; en kon ook nog niet ge-

zelfs : Dat het menschen zyn, andere invonden zyn, om dat het zonder CompasAl mede
grootheid van lichaam te boven gaande, metniet te bevaren is, dat lang daar na eerst

zonder
een blaauagtig oog , fors en verschrikkelykgevonden is, wat deze of gene met Pi-grond.
van gezigt en stem; dat zy over de hondertneda, Lemnius, Fullerus, en andere, ook
jaaren leven. Dat in hun land de Beryllidaar van opgeven, gelyk wy hier na
en Hyacinthen groejen, dat daar goud en zil-toonen zullen.
ver, ook marmer byna als schildpad is, enWas America toen al bekent ge-3.
dat er gesteenten en peerlen , die zeer goedweest, dan zou daar van wel d’eene of
zyn , gevonden worden ; dat zy Herculesd’andere voetstap in de schriften der Qu-
eeren , en dat zy een zeer Ouden en kinder-den te vinden zyn. Zy zouden ook met
loozen vorst ten koning verkiezen, en zoo byzoo veel vrees, hadden zy 't Compas ge-

nog er egter kreeg, dan afzetten, op dat het rykhad, niet van hunne togten terzee,
noit erslyk zou worden. Hy spreekt ook,van Gades, als d’uiterste bekende grens
in zyn verhaal van Taprobane, van zekereaan die kant gesproken, maar wel van
plaatzen , Sindocanda en Rodagani , datAmerica of der zelver eilanden ten min-
zommige voor de stadt Candi, en voorsten iet gerept hebben; daar men ’er nu
Reygam, van welke beide hy weinig wist,niet een letter by iemand van vind.
zonder eenige grond nemen.4. In Peru valt geen ivoir, ja een oli-

Een verhaal vol verdichtzelen, ja open-fant kan’er niet leven , nog die lucht
bare leugenen , waar men dit Taprobaneverdragen, zoo van wegen de koude ge-
in Indien ook stellen wil.bergten, als om ’t gebrek van water

Daar zyI Dionysius Perieg. fpreekt ’er Ys 591.III. Die van Asia spreken, en Ophir
'er ook

aldus van :die het in in Oostindien stellen, hebben de beste en
Asia waarschynelykste gedagten; om dat men R Ste dt cotoâts vorins xrorgo de zondbres,
plaatzen, al de zeldzaamheden , door Salomons Anbé 77t zanièèos uerrdam txi iigor izote’t geen
het waar knegten aangebragt , daar in op een en Myrega Taxposyn Aenyercor incharrer.
schynlyk-de zelve plaats by den anderen vindt.

dac.cte is

Waar het

n Oost-

Indien ,

niet lag
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getui-niciers en Arabiers bevaren wierd,dat is :

daar bygen Plinius, Solinus en andere,Zo gy van daar u na den Zuiderhoek toe-
voegende , dat hun Godt Hercules daarwendt

gedient wierd van de inwoonders in eenZult gy by Colias groot eiland spoedig wezen,
Arabisch gewaad; doch van den koningBy Taprobane , ’t geen de moeder was voor
in een gewaad , waar in hy na Bacchusdezen

geleek.Der Olifanten, die ons d'Asianer zendt
Dat nu ook al die mede gebragte fraa-

jigheden, van goud, ivoir, aapen, paau-Plinius lib. vi. cap. 22 zegt, dat Annius
eenen vrygemaakten slaaf wen, kostelyk hout, en allerlei gesteen-7Plocamus

ten in Taprobane vielen, werd door Steu-had , die langs de Arabische kust door
een storm uit den Noorden voorby Cara- chus, over Arrianus handelende, omstan-

dig getoont.mannien geslingert, de 17de dag te Hip-
Hoewel al dit geschrevene by de Oudenpuros, in een haven van Taprobane, ten

over Taprobane ons weinig licht geeft;anker liep.
en de een Malacca , de ander Sumatra ,Men wil, dat dit een eiland, en wel
schoon dat veel van Ptolomeus beschry-eer xèrai ziv6s of oud Simoendoe, zoo
ving afwykt) en weer anderen Ceylon,Ptolomeus melt, genoemt geweest zy; en
voor Taprobane neemen (hoewel ik nietofdat het naderhand den naam van 2222
begryp , hoe Bochart in Phal. lib. II.Salzi, droeg, waar van, na zommiger
cap. 27. daar een rivier Pbasis vast makengedagten, metter tyd ’t woord Zeylon of
kan) zoo willen wy egter het daar voorCeilon, zou gegroeit zyn. Strabospreekt
houden , dat het van Ophir in de zaak’er lib. II pag. 128 mede van, dog maar
niet verschilt, maar moeten ’er by voe¬als van een groot eiland om de Zuid, in
gen, dat het ons de regte plaats, waarzee en tegen over Indien gelegen, en der
over ’t geschil is, niet aanwyst. Daarhalven zeer duister, plaatzende dat cooo
zyn ’er ook, die meenen, dat Salomonsstadien boven Ethiopien. En indien men
vloot niet op eene plaats van Indienzyn woorden lib. I. pag. 112. en lib. II
maar in verscheidene geweest is, en zoopag. 212. eens naziet, schynt hy ’t niet
die goederen , ten deele uit het eilandverre van Egypten of ’t land, dat in ka-
Sumatra , ten deele in Pegu, Malac-neel zeer viugtbaar en dat by de Ouden
ca, en in andere Indische gewesten,Arabien was, te plaatzen, aangezien hy
by een gezamelt heeft. Andere meenen,die beide by Taprobane voegt
dat men het in een landstreek , Zxréga ge-Dat 'er in dit Taprobane veel olifanten
naamt, en by Ptolomeus bekent, ontrentviclen, word niet alleen van Dionysius in
Goa op i5 graaden zoeken moet, waarde aangetogen plaats, maar ook door So-
toe Job 22: 24. IReg. 9. IReg. IO: II.linus uit Plinius bevestigt, gelyk mede
en andere plaatzen, daar ’t woord zaptieAliaan lib. xvi. cap. 18. Hist. Animal.
en zapaiga voorkomt, geen quade aanlei-aldus getuigt:
ding geven.Egfi ot xat vonès ipépârror Toder xal harrtsar

Voor my, ik ben van oordeel, dat men
dat is:

de gantsche kust, van Suratte af, tot het
Het heeft ook landstreken met veel olifanten, eiland Ceylon toe, en dus ook de gant-
en zelf met de grootste, bezet. sche kust van Malabar, niet alleen tot

Kaap Cori, of tot de Kaap Commoryn,Strabo zegt in de aangehaalde plaats,
gelyk Ptolomeus by zyne beschryving vandat het veel ivoir, en veel schildpadden
Taprobane meent, maar zelf ook Ceylonvoortbragt.
ingesloten, ’t geen waarschynelyk aan dieTzetzes in Chiliad. viin. hist. 213. ge-
kust nog vast geweest is, voor Opbir ne-tuigt 'er van :
men moet.HTeposteyn rsoy lyèy incos ist uoyien

Deze kust kon van de Tyriers uit hetEy révrn xai taedavrts, &amp;c.
roode meir gemakkelyk langs ’t land vandat is :
Arabien , voorby de golf van PersienTaprobane is een zeer groot eiland der India-
’t geen maar weinig overstekens, en zelf

nen , en in ’t zelve zyn ook olifanten.
nog niet eens noodig was ) en dan weder
langs de Malabaarsche kust tot CeylonOvidius in Ponto lib. I. Eleg. 5.
toe bevaren worden.Quo tibi si calida positus laudère Syene,

Langs deze kust , ’t zy in ’t ryk van WaarAut ubi Taprobanen Indica pingit aqua-
Cambaja, aan den Indus gelegen, ’t zy in Ophir

dat is :
dat van Guzeratte of Malabar en vooral eigentlyk

gelegenWat baat het u in ’t warm Syeen te zyn ge- in ’t eiland Ceylon alleen , vielen al die
is.prezen, zeldzaamheden, door Salomons knegtenOf daar het Indisch nat verft Taprobanes

mede gebragt.
wezen. En dus ziet men klaar, hoe onnoodig

het is, te stellen, dat zy nog een gantschenDat dit Taprobane dikwils door de Fe¬
Gst-F2
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omtogt langs de kust van Choromandel, of gene Schryver aangehaalt zyn, behal-
ven dat het dan ook niet noodig geweestof wes over de Golf van Bengale, met zoo
zou zyn, aldien tyd langs strand te varen,veel gevaar, en uitrekking van hun reize,
gelyk nogtans al de Oude Schryvers vanof wel na Pegu, of, ’t geen hen nog veel
de reizen van Hanno, van Jason, van Ne-minder geleek, na Malacca, of na Suma-

archus, en meer anderen, getuigen. Zoutra, gedaan zouden hebben, daar zy alle
Salomo, die zooveel, en zoonet, schreef,de goederen en zeldzaamheden, door Gods
zou Aristoteles , Arrianus, en anderen,Geest gemelt, in de landstreek, by ons
welkers boeken nog in wezen , en nietaangewezen, op hun gemak hebben kon
verloren zyn , daar niets van gewetennen bekomen.

of niets van gerept hebben : Dat is nietDat nu Ceylon voor al tot het vroeg
wel te gelooven. Dat 'er veel konstenvan de Ouden bekende Indien behoort
verloren en buiten kennis geraakt zyn, staheeft, stel ik daar uit vast, om dat Exod.
ik geerne toe; maar geen eene van zoo30. 23. de Heer aan Moses, die in ’t jaar
veel nuttigheid, als deze, en daarom zou2452. leefde, gebied; Gy nu, neemt u de
die van dezen of genen Schryver gedagtvoornaamste speceryen, de zuiverste Myrrhe,

vyf hondert zikkels , ende specerye- kaneel moeten zyn.
half zoo veel. Liv. Lemnius lib. iii. cap. 4. de occultis

Naturæ Miraculis , meent dat PlautusNu is het by allen, die oit in Indien
't Compas zou gekent hebben, en ditgeweest zyn, bekent, dat de specerykaneel
toont hy, in Mercatore,om van de wilde niet te spreken) byna

nergens in de tot nog toe bekende wereld, Hic ventus nunc secundus est, cape versoriam.
dan alleen op Ceylon valt, en dat dierhal- dat is, na zyn uitlegging:
ven dit eiland, en de wyze om de kaneel te Dit is nu voor de wind : wel aan neem het
schillen, toen al moet bekent, en ’er ook

Compas.middel geweest zyn, om ze van daar by
zulken togt, als wy beschreven hebben, Maar had die goede man bedagt, dat,
of wel op een andere wyze, naar Egyp- als de wind van agteren begint te wajen,
ten van waar Israël quam , of naar men dan de zeilen, die by de wind ston-
’t woest Arabien, waar in zy toen swor- den, en niet het Compas in de hand neemt,
ven, te vervoeren. en het volk de zeilen regt brist, dat is,

Vraagt men my, hoe zy daar gekomen voor de wind laat zetten , zoo zou hy
zyn: Ik zeg, zy hebben, hun reize der- veel eer door zyn versoria, een bras of
waart, volgens de wyze der Ouden, die touw, waar mede men de zeilen na zig
maar langs de wal, of, als zy wat buiten toe en voor de wind haalt, of regt wend,
de wal waren, op eenige bekende starren dan wel een Compas verstaan hebben, al-
(gelyk nu nog veel Mogolsche schepen zoo die versoria alleen dienen kon, om de
en zonder de allerminste kennis van het verkeert staande zeilen regt te wenden.
Compas of 't Astrolabium gezeilt, en hunne een bedryf, dat ontrent het Compas noit
reize op die wyze waarschynelykst aange- te pas komt, gelyk ook een Compas tot
legt, ’t geen daarom ook een veel langer ’t woord versoria gantsch geen betrekking
reize, dan zoo zy na ’t Compas gezeilt, hebben kan. Ook bevestigt Plautus plaats
en overgestoken hadden, veroorzaakte, uit Trinummo dit :
behalven dat de verandering der Moessons

Cape versoriam : recipe te ad herum.
of Saeysoenen, tweemaal ’s jaars in Indien

’t geen niet anders, alsverandering van winden gevende , hen
Keer nu maar wéderom , en wend u naarook veel hinder, om eer te konnen we-

uw Heer.derkomen, toegebragt heeft. Al het
te kennen geeft.welke, wel met den anderen vergeleken,

zoo is het geen wonder , dat hunne Pineda, Fullerus, Albertus Magnus, Hor-
togt drie jaaren geduurt heeft. Maar dat nius, en anderen, stellen wel, dat Salomo
koning Salomons vlooten langs kaap de 't Compas zou gekent, of dat men’er na
goede Hope na Indien gezeilt, of dien weg America mede gezeilt zou hebben, maar
als toen reeds bekent, al zouden gebruikt zonder eenig bewys ; behalven dat de
hebben (gelyk zommige meenen, zonder lange reis van zyn knegten al de waarschy-
daar eenig bewys by te voegen) komt my nelykheid daar van wegneemt, en dat 'es
alzoo ongelooflyk voor als veele andere boeken, zouden moeten overgebleven zyn,
stellingen van dien aart, die men maar los die van ’t een of ’t ander wel iets zouden
en onbezonnen ter nederstelt. En dat van melden.

het opdelven van dien weg niemant, dan Hier te zeggen, dat de Ouden dat heb-
Bartholomeus Dias de eere toekomt, too- ben verborgen gehouden , is ook maar
nen wy elders uitvoeriger. zeggen zonder grond

Indien zy kennis van het Compas gehad Met Hornius te droomen, dat de Ouden
hadden, daar zou immers wel iets van over, naar America langs de wal, tot de Kana-
of bekent gebleven, of ten minsten in deze rische eilanden toe, zeilden, daar gunstige

WIII¬
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maar zy wisten zelf ook, dat 'er een aartwinden afwagtten , en dan zoo maar na
van zeilsteenen was, die de kragt hadden,’t Westen overstaken, en dat zulks daar na
om het yzer af te keeren, gelyk dit doorom de groote gevaren nagelaten zou zyn,
den Griek Theamedes uitgevonden is. Ookis dwaasheid, alzoo ’t, om verscheide re-
heeft de ervarenheid geieerd, dat de zeil-denen, onmogelyk is zonder Compas, of
steen aan ’t yzer een sterker na zig trek-daar heen , of naar Oostindien, te zei-
kende kragt, dan hy zelf heeft, mededeeltlen, behalven dat daar toe nog al meer,
en dat een steen van twee en een half pondals een Compas, om na te zeilen, ver-
in de tegenwoordigheid van Antonio Her-eischt word; dewyl men door de miswy-
rera, 14 pond yzer heeft opgeligtzingen van ’t zelve, indien men die niet
Maar van de werking des zeilsteens ontrent

zeer wel waarneemt, en by morgen- en
het Compas, in ’t aanwyzen van ’t Noor-avondpeilingen ontdekt, zelf hedendaags
den, of van de manier om daar na te zei-nog geheel buiten zynen koers raken, en
len, hebben de Ouden niets geweten.zoo verre miszeilen kan , dat men met

Herrera stelt ’t ontdekken des zelfs on-alleen na ’t Compas te zeilen, noit het
trent Christoffel Colonus tocht, en dat ze-land, daarmen naar toestevent, bereiken
ker Valladolids Ridder , Don Antonio

Z0u.
Ofsorio, dit eerst uitvondt.Ja de naam zelf van Compas is, nog in Daar zyn’er die meenen, dat deze konstde Hebreeuwsche, nog in de Grieksche,
eerst in China ontdekt zou zyn, aange-nog in de Latynsche taal, met een eigen
zien Odericus en Marcus Paulus, beide Ve¬

naam bekent.
netianen, in ’t jaar 1278. die by hun komstDe Ouden wisten wel, dat 'er een zeil-
aldaar al gevonden hebben; maar Panci-omsteen was, en dat die kragt had ,
rollus en andere zeggen, dat zekere Flavius’t yzer op te trekken. Men meent, dat
van Amalphi, een district in Campanien,zekere herder op ’t gebergte van Ida die
onder Napels behoorende, de eerste was,dus eerst leerde kennen , door dien de
die het Compas ontrent ’t jaar vanC. ge-spykers in zyn schoenen , en ’t yzer van
boorte 1300. of 1303. en anderen , datzyn staf daar aan vast bleef kleven. Andere
Joannes Goya, in ’t jaar 1320. dit zou uit-meenen , dat die eerst door zekere arbei-
gevonden hebben. En dus komt het onsders in Mynen, die hun gereedschappen
waarschynelyk voor, dat het uit Europa’s avonds in de Myn gelaten, daar ’s mor-

wel door dezen of genen Reiziger ingens aan vast vonden, bekent geworden
China kan gebragt zyn, gelyk Vasco GamaZy word ook wel Hgaxaelaigoe, datzy.
in ’t jaar 1497. dit, op zyn eerste tochtis, Herculessteen genaamt, ’t zy om dat
na Indien , by de Mohhammedaanschehy die eerst gevonden, of wel eenig nut
Stuurluiden , in ’t eiland Mozambique,gebruik daar van aangewezen, heeft.
al vond bekent te zynDinocrates , die groote Alexandryner Ik weet wel , dat de Chinezen zichWerkmeester, bouwheer van een schoo-
beroemen, ’t Compas over meer dan zooonen Tempel, had voorgenomen om een
jaaren in hun land gehad te hebben; maaryzere beeltenis van Arsinoe zuster van
behalven dat dit niet heel zeker is, zooden Egyptischen koning Ptolomeus Phi-
blykt ook uit hunne dagelykze scheepvaartladelpbus, door een zeilsteen, die hy in
nu nog, hoe onvolmaakt hunne kennis en’t gewelf gebragt had, zoodanig te plaat
gebruik van ’t zelve is, vermits zy zichzen, dat die beeltenis, door de werking
meest maar van een dieploot bedienen,van dien steen, boven tegen ’t gewelf ge-
en verder na de winden, stroomen, star-staan , en tot verwondering der onkun-
ren, en op deze en gene bergen, by hendigen , zonder daar aan vastgemaakt te
bekent, in groote onzekerheid zeilen, terzyn, als in de lugt zou gehangen hebben;
tyd toe zy aan de kleur der zanden enom daar door, was ’t mogelyk, de ge-
andere onzekere merkteekenen veel eer,dagtenis van die Princes niet alleen eeu-
dan wel aan hun Compas, ten naasten bywigdurende, maar ook te wonderlyker,
gissen, waar zy zyn.ce maken, doch zyn dood, en die van den

Dus blykt dan klaar, dat nog Salomo,koning, verydelden dit groot wonderstuk.
nog de Feniciers, nog eenige anderen vanVan de Arabiers verdicht men iet dierge-
de Ouden, oit na ’t Compas gezeilt, jalyks, in opzicht van Mobbammed, als of
dat zy ’t niet eens gekent hebben.zyn yzere kist, door een groote zeilsteen,

Na den koning Salomo komt ons voordus in den Tempél van Mecca tegen
Sesostris, die vermaarde koning van Egyp-'t gewelf opgetrokken, en als in de lucht
ten, die in ’t jaar der wereld 2965. leefdehangende, zou te zien zyn; maar behal-
als de agtste in rang, die in Indien geweestven dat men in zyne begraafplaats mist,
is. Het is die zeive, die zommige voordie niet te Mecca, maar te Medina, was,
Sesac, iReg. 14. 25. 2Chron. 12.3. hou¬zoo is ’er ook niets van dat gantsch ver-
den, en die by Josephus lib. I. tegen Ap¬haal waar maar alles verdicnt.
pion. pag. 1041. Sethosis genoemt word.De Ouden wisten niet alleen , dat de

35.Diodoor getuigt lib. I. cap. 1. pag.zeilsteen ’t yzer kon na zich trekken;
vanF 2
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van hem, dat hy niet alleen alle de eilan-
den ontrent het roode meir en Ethiopien

(zelf tot de Kaap, by Plinius Mossylites,
en by anderen hedensdaags Kaap Guarda-
fui genaamt, ontrent het roode meir
gelegen) door ’t geweld zyner wapenen
verovert; maar dat hy ook gantsch Asien
zich onderworpen, en , zelf tot in
Indien doordringende niet alleen de lan-
den, naderhand ook door Alexander den
Grooten overwonnen, zich eigen gemaak
heeft ; maar dat hy zich ook tot volke-
ren, die noit door Alexander den Grooten

bezogt, ja niet eens gekent zyn, bege-
ven heeft : Want, zegt hy, by is de Gan-
ges overgetrokken, en heeft Indien, tot aan
den Oceaan toe, doorloopen. Behalven da

hy in zyn xvii. boek hem ook als den
eersten, die de gracht in Egypten groef

die Necho, en andere, daar na vervolg
den , dog namaals staakten) aanmerkt
En Lucanus zingt lib. X. ys 276. van

hem, wegens zyne Westerveroveringen,
en ’t wonder gespan van zynen wagen
aldus:

Venit ad occasum mundique suprema Sesostris
Jui Pharios currus regum cervicibus egit

dat is:

Sesostris, die wel eer tot 's weerelds uiterste
en

Daar ’t zonlicht nederdaalt grootmoedig is
rekomen,

die geen paarden voor zyn wagen heeftEn

genomen,
Maar koningen heeft voor zyn zegekoets

gement.

Herodoot gewaagt lib. II. van zyner
grooten toestel, om Asien te veroveren,
en van zyn vloot van 400 lange schepen
door hem in 't roode meir gebragt. Er
Diodoor roemt hem lib. I. pag. 37. over

dat kostelyk schip van Cederenhout, 28c
Toogen lang, dat hy belaste te maken,
en dat hy van buiten met goud, en van
binnen met zilver, overdekken, en toen
aan Osiris, opofferen liet

Strabo zegt in de laatst aangehaalde

plaats: dat hy geheel Ethiopien doorliep.
en zig tot aan ’t land, dat de kaneel voort
brengt, begeven heeft

Indien dit waar is, zou hy , volgen.
’t gene wy hier voor zeiden, ook op Cey-

lon moeten geweest zyn; maar gelyk het
alles geen kaneel was, dat de Ouden, maan
los henen , kaneel noemden , zoo za
het hier mede ook zoo breed niet zyn,

dat hy op Ceylon juist zou geweest heb-
ben. Het andere laten wy voor reekening
van den Schryver, die ons van den tocht
van dien vorst na Indien wel groot op
geeft ; maar waar by wy al mede niet
meerlicht, als uit alle die vorige tochten,
zelf uit die van Hirams en Salomons kneg-
ten, krygen.

OOST-INDIEN,

Na Sesostris zien wy, dat Josaphat ko- Josaphat
ning van Juda, in gezelschap van Ahazia en Aha
koning van Israel , dit op de gronden, -ias

vrugte-
y Salomo gelegt, in ’t jaar 3029. mede loop-
heeft zoeken te beproeven; maar dat zynaauleg
voornemen, door het verbreken van zyne der-
schepen die te Ezion-Geber al gemaakt waart.
varen, volgens de Prophetie van Eliezer

in rook verdween, en de reize geheel af-
aakte , zonder dat ik daar iets meer a
vinde, dan ’t geen men leest 2 Chron. 30.

3736
Het is te verwonderen, dat de Joden,

nog door de schatting van Pul, 2 Reg. 15
19. nog door de vervoering van Tiglath-
Pilezer , ys 29. in de dagen van Pekah
en Achaz, nog door de vervoering van
sraël door Salmanesar na de steden der

Meden, in ’t jaar 3226. (2 Chron. 17. 4
te zien) nog by hun vervoering in ’t jaar
3359. door Nebucadnezar naar Babel, dat
zoo dicht aan Oostindien grensde , nog
by hunne verkeering met zoo veele ko-
ningen van Persien, niet meer kennis van

Ophir, van Tharsis, of van Oostindien,
dat reeds in hunne schriften zoo bekent

vas, gekregen, en geen nauwer onder-
zock daar na gedaan, hebben

Immers na Josaphats tyd leest men in
Gods Woord, gelyk ook zelf in geenc
Heidensche schriften, eenige honderden
aaren aan een, iets van Oostindien, voor
dat men weer tot de tyden van Cyrus
comt

Van koning Cyrus verhaalt Abulphara-
jus, dat hy na Indien zou opgetogen zyn
en den koning van dat land gedood heb-
ben ; dog Strabo wederspreckt dit klaar
lit Megasthenes, en zegt lib. xv. pag 666.
Dat geen troepen uit Indien na buiten, nog
eenige van buiten naar Indien verzonden zyn:

n dan vervalt ook het zeggen van Near-
hus, dat Cyrus, met7000 man vlugten
se, zig van daar zou gered hebben.

Nogtans schynt uit den zelven Strabo van Cy
lib. I. pag. 496. te blyken, als of Cyrus rus.

die in ’t jaar 3419. leefde) in Indien zou
geoorlogt hebben.

Dog Megasthenes zegt wel, dat Cyrus
dicht by Indien; maar niet, dat hy er
n geweest is

Dus vindt ik by Arrianus lib. vi. 5 22.
en by Strabo lib. v. ten deele , ook van
Cyrus: Dat by de Indiaanen beoorlogt, en
dat by na zyne nederlaag zich maar met een
getal van zeven persoonen gered heeft. En
lib. de Rebus Indicis : Dat zekere Indische
olkeren onder bem gestaan, en schatting
aan hem betaalt zouden hebben

Men wil, dat Hystaspes (die in ’t jaar als medt
3431. leefde, en wiens zoonde derde ko van Hy-
aing van Persien wiert) ook in Indien stapes en

zyn 2001reweest, ’t zelve doorreist, en de Magia Darius
daar geleert heefi

Van zyn zoon, Darius Hystaspes (die
on
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weest is, ’tgeen ook haar naam Hadassa,ontrent ’t jaar 3450. leefde) getuigt He-
door den Chaldeeschen Uitlegger doorrodoot lib. I. pag 114. en lib. iv. Dat hy
regtveerdig vertaalt, medebrengt, daar deniet alleen in Indien geweest is, maar het
Grieksche Schryvers van Amestris niet,ook overwonnen zou hebben; en in zyn
dan het tegendeel, getuigen; weshalvenMelpomene (of in zyn iv. boek) dat deze
eenige Artaxerxes Mnemon , en anderekoning zekeren Karyardischen Scylax na
weder Ochus , die ook wel Artaxerxesden Indus gezonden heeft, om een naauw-
genaamt word , voor dezen Ahasueroskeurige kennis van die rivier te nemen.
houden. Een geschil waar toe wy onsDeze, zegt hy, stak, nevens andere lui-
nu niet zullen inlaten, hoewel de laatsteden , van de stadt Kaspatyrus, in 't gewest
wel het waarschynlykste, om verscheidevan Paktyas gelegen, met eenige schepen af,
kragtige redenen, de rechte Ahasueros is.en zeilde dus de rivier af na den dage¬
Het zy dan hier mede, zoo ’t wil, dezeraad, en den opgang van de zon. Van daar
Ahasueros word in ’t boek Esther beschre-zeilden zy door de baare zee na ’t Westen,
ven als een vorst die van Indien af totmaand in dieen vervielen in de dertigste
Moorenland toe heerschte.plaats , van waar de Egyptische koning Necho

Zeer opmerkelyk is het, dat ons hetde bovengemelde Feniciers afgezonden had,
land, waar van wy bezig zyn te spreken,om Africa rond te zeilen. Na hunne om-
hier in Gods Woord allereerst sen nieteer)zeiling verwon Darius de Indiaanen, en be¬
met zyn rechten naam van Indien, naarmagtigde de Indiaansche zee. Herodoot zegt
de rivier Indus , voorkomt. In hetlib. ii1. Gelyk de Indiaanen, zoo veel ons

Hebreeuwsch staat eigentlyk 1i7 Hoddoebekent is, de talrykste der volkeren zyn, al-
een woord dat een pryzing, een belydeniszoo bragten zy aan hem (te weten Darius)
of een schoone , beteekent ) in de plaatsook de grootste schattingen op-
van 27 Honddoe, zynde de , of de letterDat Xerxes, zyn zoon (die in ’t jaar

N. in de Dagesch (gelyk men in de schoo-3470. leefde) de Indiaanen en Ethiopiers
len spreekt) by de Syriers dikwils verbor-onder zyn gebied gehad heeft, getuigt
gen, gelyk men dat aldus ook Ezech. 27.niet alleen de zelve Herodoot lib. vil. cap. 9.
23. ziet, daar de Syrier Chalmadda, voorMaar veel klaarder bewyzen daar van vin-

Cbalmanda, heeft nedergestelt.den wy in Gods Woord, voor al, indien

In deze uitdrulcking dan van Honddoe,de stellingen van Josephus Scaliger Animad¬

’t geen zeer weinig van ’t woord Hindoe,vers. in Euz. Chr. pag. 70. En in zyn
vooral, als het met een Arabische letterTract de Emendat Temp. lib. vi. pag. 592.
geschreven word, verschilt , vinden wydoorgaan, en zoo by de man van Esther
niet alleen den oorspronkelyken naamgeweest is, gelyk men , hoewel onge-
van de rivier Indus ; maar ook van hetgront, meent.
land dat zyn naam na den zelven voert;In ’t boek van Esther komt hy ons

cap. 1: Ys 1. met de naam van Ahasueros alzoo de Oosterlingen het land , en de
voor , die by verscheide Geleerden voor rivier, oob Hind, en 506 Hindoe, be¬

halven dat zy ’t land ook wel co-o-ieeen en de zelve met Kerxes gehouden,
en wiens vrouw van Herodoot oor Amestris Hindoestan, dat is, het land van Indien,

of van den Indus, gewoon zyn in 't Per-genaamt word , van welke wy Esth. 1.
verder lezen , dat hy van India af tot siaansch (’tgeen de hoftaal aan 't Hof

I van den Grooten Mogol en Keizer vanMoorenland toe 127 landschappen bestier-
Hindoestan is) te noemen.de; een vorst, die zyn throon te Susan,

Zedert dezen tydt schynt my toe, datof in die provintie, die de Ouden Susiane

noemden, hedensdaags Chusistan, en dus de koningen van Persien tot de neerlaag
van Darius Codomannus, opperheeren vanin Persien, had.

Indien bleven.Was van Kerxes en Ahasueros nu be-

wezen , dat zy een en de zelve geweest Diogenes Laërtius getuigt lib. ix. in ’t le- Van De-
ven van Democritus (die groote Wyszyn , dan was het wel ; maar andere

mocritusgeer , die altyd met alle menschendaar tegen zyn van oordeel, dat Kerxes en reze na
over allerlei zaaken, lachte, en ingeenzins deze Ahasueros, en dat ook jaar ’t Oosten't

Amestris geenzins de zelve met Esther 3490. Hippocrates leermeester was) dat
hy ook naar Indien gereist is, en met dekan geweest zyn. Behalven dat ook
cymnosopbisten, of naaktloopende WyzenAmestris geen Joodsche, maar een Persi-
aldaar, die veelen met de Bramines ver-aansche vrouw, dochter van Otanes, een
warren, en die de hedensdaagze Jogi 'szeer wreede, daar Esther een Jodin, een
schynen te zyn, gesproken heeft.deugdelyke of regtveerdige vrouw, ge-
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Lexander de Groote zyn Tocht na, en verovering van Indien. Volgens Justinus.
TA Curtius. En Arrianus. Welker verschillen en leugenen aangewezen worden.
Ongegrondheid van de verdichtzelen der Mogolders, en andere, van hem. Tochten
van Pyrrho Seleucus , en anderen na , en hun bestier en macht over Indien. Van
Gnidius, of wel Eudoxus reize. Vergeefze aanleg van Ptolomeus Philadelph tot den
Indischen handel. Patrocles en Daimachus reizen derwaart hun en Ctesias schryven
daar over. Chrysermus boeken over Indien. Strabo en Plinius

hand zig zelven weer eenigzins aan haarE naaste, die ons na Xerxes voor-
overgaf, waar door zy, hem betoovertkomt, is Alexander de Groote,
hebbende, haar ryk , ’t geen zy door deuit wiens tocht derwaart wy mo-
wapenen niet had konnen beschermen,gelyk wat meer licht, als uit de voorgaande

door hare listige bekoringen behielt.tochten, of reizigers, bekomen, en die
Hy getuigt ook, dat zy, die van haarwy derhalven wat omstandiger beschryven

eigen volk ’s konings byzit genaamtzullen. Dat Alexander de Groote ( die
wierdt , van hem een zoon, Alexandervolgens zommiger gedagten 3667. leefde )
genaamt, overwon , die naderhand In-na de overwinning van Darius den laat-
diën bestiert zou hebben.sten koning van Persiën in ’t jaar 3676.

Eindelyk zou hy by een vervaarlykeook na Indien getrokken is, om zyn roem
klip, die Hercules door een aardbevingonsterselyk te maken, en zyn vermaarden
in den Joop zyner overwinningen gestuit,naam dus tot aan ’t einde van ’t Oosten
niet had konnen veroveren, gekomen, ente dragen, getuigen verscheide Schryvers
door de groote naam van die Man aange-onder de Ouden.
zet zyn, om iet grooters, dan hy hadI Mach. 1: 3. word gezegt: dat by tot
konnen verrigten, uit te voeren.het uiterste der aarde getrokken is.

Dit stuk zeer moedig ondernomen heb-Seneca vi. quest. N. 23. zegt 'er af:
bende , wierdt hy, na veel gevaar enImperium ex angulo Thraciæ usque ad O¬
moeite, meester van deze ontoegankelykerientis terminos protulit. dat is : Hy heeft
rots, en van al de volkeren van dat gewest.uit een hoek van Thracien zyn ryk tot aan

Daar op zou hy met zyn heir Porus,t einde van ’t Oosten voortgezet; ook
een Indiaansch koning, een byzondernoemt hy hem elders , den overwinnaar
groot man, zoo in opzigt van zyn lichaamvan ’t Oosten.

vier cubiten en een handpalm lang,Breed spreekt daar af Arrianus van Ni-
200 Plutarchus zegt, of zoo Philostratuscomedien , die onder keizer Hadrianus in
lib. II. cap. 10. langer dan iemand na den’t jaar van Christus geboorte 145. leefde,
Trojaansche oorlog) als ook in opzigten zeven boeken van ’t leven van dezen
van zyn verheven gemoed, en ongemeeneheld , en een boek van Indién in 't by-

zonder, schneef. dapperheid, aangetast, en in den eersten
veldslag overwonnen, en gevangen ge-Curtius (die in ’t jaar C. 44) en Justi-
kregen hebben.nus (die in ’t jaar C. 141. leefde) hebben

Dit ongeluk overquam dezen vorst doorover den zelven mede breed geschreven,
zyn gewond paard, met het welke hy’t geen wy wat nader, met Justinus begin
ter aarde geslagen, op verscheide plaat-makende, beschouwen zullen.
zen zelf gequetst, en in een staat gesteltJustinus zegt van hem lib. xiI. cap. 7.
wierdt, om niet alleen noodzakelyk in dewanneer by by de stadt Nysa, door Bac-
magt van zyn vyand te moeten vallen;chus in Indien gebouwd, gekomen was,
maar men had ook meer reden, om zigdat hy de zelve zonder slag of stoot in-
te verwonderen hoe hy 'er het leven hadkreeg, vermits de ingezetenen op de hulp
konnen afbrengen.van hunnen stigter, Bacchus, steunende,

Het speet dezen moedige vorst zoo zeer,zig niet eens verweert hadden; waarom
dat hy aldus gevangen genomen was, dathy de zelve dan ook geen schade toege-
hy , de aangeboden genade versmadende,bragt heeft, groots genoeg voor zig ag-
niet wilde eeten, nog zyn wonden latentende , het spoor van zoo grooten Man
verbinden, in hope, dat hy te eer mogtzoo verre in het Oosten gevolgt te hebben.
komen te sterven, en die schande nietEen verhaal, ’t geen Arrianus lib. v. en
lang beleven.ook Curtius, bevestigt.

Hy liet zig egter eindelyk , door deVan daar in het ryk van de vorstin Cle-
grootmoedige aanbieding van Alexander,ophis gekomen, gaf zy zig ten eersten aan
die hem zyn ryk wedergaf, bewegen,hem over, dog zoodanig, dat hy nader-

om
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ders genaamt) gekomen zynde, meer te-om zelve van hem niet alleen aan te nemen
genstand, als hy gedagt had, en inwoon-maar om ook, als zyn vriend, langer te
ders vondt, welker pylen vergiftigt, enwillen leven
die daar door in staat waren, om hem opHy zou daar ook twee steden, d’eene
twee verscheide wyzen uit de wereld teNicea en d’andere Bucephale, na zyn paard
helpen; waar van onder anderen een vangenaamt, gebouwt, en van daar zyn heir
zyne oversten en bloedverwant, Ptolo-na de Azesten, Gesteanen, Praesiden en
meus, ondervinding kreeg, die ook hetGangariden gevoert, en ook al die vol-
leven daar by verloren zou hebben, in-keren thoewel Diodoor lib inn. cap. 10. van
dien de koning hem nietdoor een kruid;de laatste dit tegenspreekt) overwonnen
hem in zynen droom vertoont, gelyk na-hebben; maar, by de Cuphiten gekomen,
derhand ook een groot gedeelte van zyndie hem met een leger van zooooo ruiters
leger, geredt had.afwagteden, bad hem zyn afgemat volk

Na ’t overwinnen van deze stadt keerdemet traanen in de oogen , dat hy zyne
hy na zyne schepen, drankofferde aan deoverwinningen daar tog bepalen, zig over
zee, bad om een gelukkige te rugtochtde hooge jaaren, languitgestane vermoeit-
na zyn vaderland, en zakte dus voor stroomheden , en wonden van zyn getrouwe
zagtkens af tot aan den mond van de rivierkrygslieden, erbermen, en hen, die zoo
Indus, de grenspaal van zyne veroverin-lang onder zyn vader Philippus, en hem,
gen; alwaar hy, ter gedachtenis van zynegedient hadden, en ook zig zelven, tyd
groote bedryven, de stadt Barce bouwde,geven wilde , om eens weer in hun va-
en een van zyne vrienden liet , dien hyderland te komen, en de graven van zyne
tot overste of bestierder over de Strand-en hunne voorouderen te zien; door welk
indianen aanstelde.smeeken hy zig eindelyk verbidden liet.

Hy stapte van daar te land, gelyk hyHy trok dan van daar na de rivier Ace-
zyn verdere reize ook aldus voortzettede,sines, die hem tot aan den oceaan bragt,
quam, na veel moeite, te Babel, en wierdtalwaar hy nog de Hiacenthers en Sileers,
daar, door bestel van Antipater, volgenseen volkplanting van Hercules, overwon.
last aan zyn zoonen Cassander, PhilippusVan daar trok hy na de Ambren en Su-
en Jollas gegeven, op zekere grootegambren, die hem met Soooo voetkneg-
maaltyd door een fel vergif, ’t geen menten en 6oooo ruiters afwagtten. Na hen
alleen in de klaauw van een paard bergengeslagen te hebben, tastte hy hunne stadt
kon, vergeven; hoewel Athenaeus, Sene-aan , raakte eerst op de muur, en zoc
ca en Solinus, dit, met meer grond, aanverder in de stadt ; maar hy wierdt van
zyn sterk drinken toeschryven.den vyand, die hem alleen daar staan zag,

Laat ons nu eens zien, wat Curtius van Curtius,omringt, tegen welke hy, schoon sterk
hem zegt. Hy verhaalt lib. viIt. cap. 10in getal, zig deftig weerde ; dog zou,
dat, zoo als hy Indiën ingetrokken was,hoe onvertzaagt hy ook was, het einde-
de koninkskens van die volkeren hem telyk tegen zoo grooten hoop te quaad ge
gemoet gingen, om zyn bevelen te vol-kregen hebben, zoo by zig niet tegen de
gen. Zy zeiden, dat hy de derde nazaatstam van een boom , ontrent de muur
van Jupiter was, die tot hen quam. Datstaande, schrap gezet, en, om van agte
vader Bacchus en Hercules, door hunnenren niet overvallen te worden , zig dus
roem bekent, daar zelf van naby te zienzoo lang verdedigt had, tot dat zyn vrien-
waren.den, die hem misten, gelegenheid kregen

Dat Alexander, geen hinderpaalen meerom hem te hulp te komen , en van het
voor zig ziende, verder last gaf, om nauitterste gevaar te redden.
den Indus te trekken, en vaartuigen teHy raakte hier egter niet t'eenemaal
verveerdigen, om het leger aan de over¬maar wierdt onder zyn tepel metvry ;
zyde te voeren, en dat hy op die wyzeeen pyl gequetst; waar door hy zoodanis
aan de stadt Nysa gekomen is.verswakte , dat hy eenige tyd genood-

Van daar trok hy na het Dedalisch ge-zaakt wierd op zyn knie leggende te veg-
west, en na de stadt Acadera, begaf zig,ten, ter tyd toe, dat by den genen, die
na ’t verwinnen van veel steden over dehem gequetst had, doodde.
rivier Choaspes (niet die in Persien maarNa dat nu zyn leger meester van de
in Indien) alwaar hy Caenon in het belegmuuren geworden was , wierdt hy ook
van de stadt Beziza liet, terwyl hy zeuzeer ligt meester van deze vyanden; maan
na Mazagen, waar over de koningin Cle-zyn wond hielt hem nog een geruime tyd,
ophis heerschte, trok, alwaar hy gevalligniet zonder groot gevaar, slepende.
met een pyl in zyn kuit gequetst wierdt,Na deze overwinning zondt hy Poly-
waar van ik by anderen niets leze.perchon met het leger voor af naar Babel;

In ’t 11de cap verhaalt hy ook, hoe hydog hy ging met een uitgelezen troep te
by die ontoegankelyke klip, daar Hercu-scheep , liep langs de stranden van den
les wegens aardbeving voor stuite, ge-grooten oceaan, alwaar hy, by de stadt

komen, en wat daar door hem verrigt is.van koning Ambiger (by zommigen an-
Hy

. DeeL.
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Hy verwon daar meer plaatzen, dan vyan-
den, weshalven by de Goden, met ’t op
regten van altaren op die rots , zoo ter
eere van Minerva, als van de Godin der
verwinning, en met veel offerhanden.

dankte.

In ’t 12de wyst hy aan, hoe hy na
Ecbolima voorttrok, en by zekeren ko

ning quam, die deze schryver Omphis
dog andere met Strabo lib. xv. Txxilus,
of Taxiles, koning der Taxilers, noemen
hoewel Appiaan hem geen koning, maar

eenen ixaexer dat is, een prins of vorst
noemt

By Diodoor vindt ik hem Mophis ge-
naamt, die'er by voegt, dat dit zyn naam
by Alexanders komst was; maar dat A¬
lexander hem Taxilus genoemt heeft, na
zynen kort bevorens overleden Vader, en

dat, zoo Curtius zegt, volgens een oude
gewoonte dezer Inlanders, die altyd dien
naam aan den opvolger in het ryk gewoon
waren te geven

Dezen Omphis of Taxiles (om Curtiu
verhaal te vervolgen) gaf zig met al de
zynen aan hem over, met zoo grooten
eenvoudigheid, en tot zoo grooten ver-
wondering en blydschap van Alexander.
dat hy zig, ten teeken van trouw en vriend-
schap, verweerdigde hem zyn regterhand
toe te reiken; welk goed voorbeeld door

Abisares, een vorst aan de overzyde van
den Hydaspes gebiedende, gevolgt wierdt.

In het 13e cap. meldt hy, hoe hy by
die rivier gekomen, aan des zelfs overzyde
Porus , een vorst vol koninklyke groot
moedigheid, op eenen olifant (zoo zom
mige willen Ajax genaamt, en naderhanc
door Alexander aan de zon geheiligt) die
boven alle andere dieren van zyn foort,
gelyk hy zelf ook in kloekheid des lic-
haams (na ’t verhaal van Arrianus lib. V. 2.
oven alle andere menschen, uitstak, zit-

tende vond ; en dat zyne wapenen niet
weinig met goud en zilver versiert waren

en hy daar door zeer wel van anderen te
onderscheiden was

In ’t 144e cap. vervolgt hy te zeggen,
dat Alexander dezen Porus, hoe magtig hy
pok van volk en olifanten was, aan tastte,
en zoodanig verwondde, dat hy van zy-
aen olifant zeeg; weshalven de Carnak,
of bestierder des olifants, meenende dat
hy 'er af wilde gaan , den olifant, vol-
sens gewoonte, knielen déed (een klaar
voorteeken van zyne nederlaag) waar op
hem al de andere olifanten niet alleen volg
den, maar nevens hem en alle de zyner
ook in ’s vyands handen vervielen

Hy vraagde Porus, wat hy oordeelde,
dat hy, als overwinnaar nu met hem be
hoorde te doen : Het geen u, zeide hy,
deze dag aanraad, opwelke gy ondervonden
hebt, hoe wankelbaar het geluk is. Eer
deftig zeggen van een Indiaan,

OOST-INDIEN,

In het ix. boek cap. i spreekt hy van
de rivier Hydraotes, en van een bosch
met paauwen ’er by. Ook van zyn komst
n ’t ryk van Sophites, alwaar de koning
(volgens de gewoonte der Barbaaren, die
zoo Aristoteles van hen, en van de Ethi-
opiers zegt veel , in ’t kiezen hunner
koningen , na de lengte en schoonheid
zien) boven al zyn volk uitstak

In ’t 2, 3 en ade cap. spreekt hy van
Agrammes, den koning der Gangariden
en Pharraziers, met zyn grooten wagen-
trein; ook meldt hy van de twaalf groote
Altaaren, door Alexander daar opgerigt,
al 't welke door Arrianus lib. v. cap. 1.
Jolinus v. 2. en door Fhilostratus lib. II.

bevestigt word
Hy toont, hoe liy met 1000 vaartui-

gen (die Arrianus lib. vi. 1. op 200o telt,
en daar onder 8o van 30 riemen) na der

oceaan trok , leggende onderwyl de ge
chillen tusschen Porus en Taxiles by

Hy bouwde daar ook de steden Nicæ-

en Bucephalon, dreef sterk de rivier af
en quim eindelyk in een gewest, daar de
Hydaspes in de rivier Acesines stort, niet
verre van de grenzen der Sobiers, die hen

wisten te zeggen, dat hunne voorouders
een overblytzel van ’t heir van Hercules,
n wegens ziekte daar gebleven waren,
en genoodzaakt zig daar neder te zetten

Hy vond, dat de Indus in het Noor-
den, en de Acesines in het Zuiden, zoo
ls hy in den Hydaspes valt, dit land be-

poelde, en rigte daar, na ’t getal dezer
ivieren , weer eenige Altaaren op

In ’t gde cap. toont hy, hoe hy by een
sprong van een steilte in een stadt der
Dxydraken (by Justinus heel anders ge-
aaamt) geraakt zynde, swaar gewondt

wierde

n’t 8de en ode cap. wyst hy aan, hoe
iy in ’t land der Musicanen en Presten,

ontrent de grenzen van koning Sabus, en
van de Pathaliers, gekomen, met eer
dolle drift om den oceaan en ’s werelds

einde te zien, zig zelven en zyn gantsch
leger, zonder behoorlyke wegwyzers op
en rivier, die hy niet kende, ging wa-
gen, bevindende, toen het te laat was,

zig met alle de zynen in het uiterste ge-
vaar , van schepen en volk te verliezen,
vermits eenige der schepen door de sware
baaren tegen een ssoegen, andere ten dee-
en op ’t drooge, ten deelen vlot, yder
ogenblik dreigden om te slaan, en hen

in de uiterste verlegentheid bragten, zon-
ler te konnen landen, en zonder het langer

dus in de schepen te konnen houden. Al

welke ongemakken zich ter middernacht
pdeden, en al zyne grootmoedigheid
ereischten, om zyn volk tot geduid en
wakkerheid aan te moedigen.

In ’t 104e cap. zien wy, hoe hy van den

oceaan na de grenzen der Arabiten, Ge¬
drosiers



Arrianus.

5tof NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
had konnen veroveren, meester gewor-droziers en Indianen, wederkeerde , na
den is.dat hy te voren aan Nearchus en Onesi-

Dat hy in een bosch ontrent den Induscritus (die kennis van de zeevaart hadden)
hout door zyn volk doen hakken, ookbelast had , met de sterkste schepen na
schepen daar van doen bouwen, dezelveden oceaan te stevenen, en zoo verre zy
op den Indus gebragt, en zig toen na diekonden voort te gaan , om den aard en
brug doen voeren heeft, die Hephaestionden Joop of stroom der zee te leeren ken-
en Perdiccas lang te voren gemaakt had¬nen. Verder gebood hy hen of langs die
den.rivier, of wel langs den Euphraat, weder

In ’t v. boek melt hy 81. dat Alexan-
by hem te komen.

der het land, tusschen de rivier CophenesDus quam hy eerst in 't gewest der Ara-
en den Indus gelegen , aantastte, waarbieren, daar na in dat der Gedroziers by
in Nyssa lag, een stadt door Dionysius,byden vloed Arabus , en zoo al verder
toen hy de indianen overwon, gebouwt ;dede Horiten, en de Strand-indianen op
door welken Dionysius hy buiten twy-Si-grenzen van Gedrozien, alwaar hy,
fel Bacchus zal verstaan, dewyl hy daar

nabyrtius tot overste gestelt hebbende ,
by voegt dat hy deze stadt Nyssa na zynaramannien trok.
voedster, en den berg, die ontrent de stadtIn ’t x. boek cap. 1. zien wy hoe Ne-
was, Meron, (dat is, de dye) noemde,

ge-archus en Onesicritus, weer by hem
om dat hy in Jupiters dye groot geworden100komen, hem veele vreemde zaaken,
Wwas.van hooren zeggen, als by hen zelf gezien

Daar op vervolgt hy 53. dat Alexan-verhaalen; en onder anderen, dat zeker
der , by den Indus gekomen, de brug,eiland, ontrent de mond der rivier, over-
door Haephestion reeds voltoit, en veel ge-vloed van goud had; dat de roode zee zoo,

enschenken van Taxiles, aldaar vondt,niet na de kleur van ’t water, maar na
dedat die vorst de stadt der Taxileezen,koning Erythras, genaamt wierd, ter ge-

grootste tusschen den Indus en Hydaspesdagtenis van den welken, niet ver van
gelegen, aan hem overgeven heeft ; datt vast land , in zeker eiland Tyrus in
de Indus, naast de Ganges, de grootste'’t bosch een pilaar, met een inscriptie,
rivier van Indiën is , veel grooter als de

opgeregt was
Hydaspes, Acesines en Hyphafis, en vol¬Eindelyk is hy by de Persagaden, een
gens het zeggen van Ctesias (aan welkersPersiaansch volk, gekomen.

geloosweerdigheid hy egter zelf twyffelt)Ten laatsten zegt hy cap 4. dat hy zich
40 stadién op zyn nauwste is, en dat dieop zekere maaltyd, by een dronk uit Her-
rivieren zoo veel kleinder zyn dan dendoorcules beker, eer die nog uit was,
Indus, als de Indus na evenmatigheidPhi-zeker vergif, daar in van Cassander,
kleinder is dan de Ganges.lippus en Jollas, Antipaters zoonen, ge-

dat AlexanderVervolgens zegt hy ,alzoomengt, zoo goed als dooddronk,
ontrent den dag met zyn leger den Indushy ’er niet lang na van quam te sterven.
overgetrokken, en in ’t land der IndianenMaar aangezien Arrianus wel voor een
gekomen, daar gevonden heeft, dat devan de beste Schryvers van Alexanders
meeste menschen weinig minder als vyftocht na Indiën gehouden word , zoo
cubiten lang waren ; 5 7. daar aan heg-laat ons kortelyk zien, wat hy daar van
tende; dat ny uit ’t schryven van Aristo-opgeeft; en voor hoe verre hy met de
bulus, nog uit dat van Prolomeus, Lagustwee vorigen overeenkomt of verschilt,
zoon (die hy meest volgde) niet had kon-waar van wy maar eenige staaltjes zullen
nen ontdekken, of de voornoemde brugaanhalen.

over den Indus een ware brug , dan ofIn zyn iv. boek, 5 22. zegt hy dat hy
t een scheepsbrug (welke iaatste hemuit ’t land der Bactrianen met zyn heir na
egter, om de riviers diepte ; ’t waarschy-Indien trok, en dat hy by de rivier Co-

nelykste voorquam ) geweest was.phenes ( van welke Flavius Josephus lib. I.
In de Bste s zegt hy, dat hy in de stadtcap. 6. de Bello Jud. als een vloed in In-

Taxila gekomen, en van de Grooten al-dien met de naam van Cophen, gewag
daar wel ontsangen is ; dat ook eenigemaakt) gekomen, een vredebode na
Gezanten met Ambisartes , een bergko-Taxiles zond, en dat die, met de verdere
ninkje, nevens des zelfs broeder by hemvorsten aan deze zyde den Indus, met
verschenen zyn, en hem eenige geschen-treffelyke geschenken zig na hem toe be¬
ken zoo van hun , als van een overstengeven, en belooft heeft hem 25 olifanten
der Indianen , Doxareus genaamt, ge-te zullen schenken.
bragt hebben. Dat hy toen naar denhy,Daar na 5 28 en 5 30 verhaalt

niet Hydaspes getrokken is, alzoo by hoor-dat hy te Embolima, een stadt,
de , dat Porus aan de overzyde met zynverre van die ontoegankelyke klip, ge

komen, Craterus met een gedeeltevan leger stond.
513. zegt hy, dat Alexander aan de’t leger daar gelaten, die klip aangetast,

overzyde eerst te land trad; en 514. uiten van de zeive, schoonze Hercules niet
Ari-G2
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Aristobulus, dat Porus zoon met 6o wagens
daar gekomen is, eer Alexanders heir door
’t klein eiland over geraakt was; dog dat
anderen verhalen, dat Porus zoon, met

een grooter getal troepen overgetrokken
zynde, Alexander zelf, en ook zyn paard
Bucephalus gewont had, in zoo verre,
dat zyn paard daar af gestorven was; al
’t welke hy op Ptolomeus bericht weer
geheel verwerpt, stellende , dat Porus
zoon, nevens 4oo ruiters, daar dood ge-
bleven was.

517. en 18. verhaalt hy de groote ne-
derlaag van Porus zeer omstandig, en

voegt 'er by , dat Alexander Taxiles na
Porus, die in zyn regter schouder gequets
was, gezonden, maar dat Porus, zoo als
hy zyn ouden vyand zag, hem niet alleen
veragt, maar ook met een spies na hem
Ghoewel te vergeefs, alzoo hy ’t ontweek
geschoten had, maar dat Alexander toen
zekeren Meroes, eenen Indiaan, en Poru-

ouden vriend, aan hem zondt, die Porus

van dorst versmagtende, zoo verre bragt,
dat hy van zyn olifant afgetreden en by
Alexander, die hem te gemoet ging, aan

stonds gekomen is; en hem daar op van
Alexander, die over zyn lengte van meer
als vyf cubiten, en schoonheid, verbaast
stont, gevraagt wierdt : Wat by begeerde
dat by met hem doen zou : Niet anders, zei
Porus, begere ik, dan dat gy my koninklyk
handelt. Dit zal u, Porus, zei Alexan-
der, dien dit behaagde, om mynent wil ge¬

schieden; maar eischt, wat gy begeert, dai
ik u uwenthalven doen zal 3 Dat is, zei

DitPorus, in myn vorig zeggen opgesloten.
stond Alexander nog immers zoo wel aan

waar op hy aan Porus ’t ryk der Indianen
en nog een ander grooter gewest boven
dien, geschonken, en hem aldus konink-
lyk, en als zynen vriend, gehandelt heeft.

5 19. verhaalt hy , dat hy ter plaatze
van dezen veldslag, en daar hy de rivien
Hydaspes met zyn heir passeerde, eenige
steden, en onder andere Nicæa en Buce
phala, gebouwt, en, na eenige Gezanten
van een ander koning of hoofd, Abisares

genaamt, ontsangen te hebben, daar ot
na de rivier Acesines, en niet alleen daar
over, maar ook over de Hydraotes (die

eenigzins grooter dan de Acesines was )
getrokken is, en daar weer eenen anderen
Porus gevonden, en de Catheers, Oxy-
draken, Mallers en Adraisten, aangetaf

en de stadt Sangala verwoest heeft
Dat hy toen met zyn heir tot de rivier

Hyphasis voortgetrokken zynde, en ver-
der willende gaan ; op de bede van zyn
soldaten zyn reize by de Hypbasis gestaakt,
by die rivier twaalf altaren gebouwt, en
Porus over dat gantsch gewest tot de Hy-
phasis toe als vorst gestelt heeft, keerende
dus weder na de rivieren Acesines, Hy-

draotes en Hydaspes, welke twee eerste
hy overtrok.

OOST-INDIEN,

In ’t vi. boek 51 meldt hy zynen ver-
deren tocht met zyn leger te scheep langs
de rivier Hydaspes, en voegt 'er by, dat
hy van de Inlanders verstaan had, dat de

Hydaspes in den Acesines, en de Acesines
in den Indus, en den Indus met twee
monden in zee stortte.

52. zegt hy dat hy Porus als koning over
alles wat hy in Indiën gewonnen had,
stelde

Vervolgens zegt hy, dat hy de Mal-
lers overwon en 5 6 en 7. dat hy ze-
kere sterkte zelf in persoon, alleen met
zyn schild bedekt, willende beklimmen,
zig 'er in nederwierp, van drie anderen
Peucestas, Abreas en Leonatus, verzelt,
van welken Abreas gedoodt en Alexander
zelf gequetst wierdt. Hy voegt 'er by
dat schoon de gemeene roep ging, dat dit
Alexander by de Oxydraken, hem dit met

er daad by de Mallers, overkomen zy
614. zegt hy , dat de Hydaspes, Hy-

draotes en de Hypsasis , in de Acesines
stortende, dus verder in den Indus vallen.

Ook spreekt hy van den koning Musi-
canus, die Alexander te gemoet ging met
groote geschenken, en 5 16. van den
prins Oxycanus, die zig met de zynen,
gelyk ook Sambris , een bergkoninkje,
met zyn hoofdstadt Sindomana, aan hem
overgaf ; waar op hy S17. den afval en
de straf van Musicanus, en de trouwlooze

overgave van den vorst der stadt Patala
aan hem , nevens de verovering van zyn
stadt, volgen laat ; by welk Patala hy

18. zegt , dat de Indus zich in tween
scheidt, en zoo verder tot in zee met twee

monden stort. Ook verhaalt hy daar ver-
der zyn ongelukkigen tocht ter zee met
zyn volk in de schepen, en 5 19. voegt
hy 'er by, dat hy ontrent den occaan een
groot eiland, Cilluta genaamt, en in den
occaan nog een ander, en daags daar aan
nog een ander gevonden, en daar den
Goden geoffert heeft, om dat hy in den
openbaren oceaan, boven Indien gevaren
had , werpende verscheide goude drink-
vaten in zee-

5 20 zegt hy, dat hy weer te Patala
gekomen, bevonden had , dat de twet
monden van den Indus 8oo stadien van den

anderen lagen.
521. en 22. Dat hy van Patala vertrok-

ken zynde , by de Arabiten en Oriten

die hy overwon, gekomen is, alwaar hem
berigt wierdt van de Indiaanen van Ge¬
drozien, dat Semiramis, uit Indien vlug-
tende, maar met twintig, en Cyrus maar
met zeven van zyn geheel leger, er af-
gekomen was; behalven dat, toen Cyru-
daar met zyn heirquam, om de Indianen
aan te tasten, voor af al veel van zyn volk

in ongebaande woestynen versmolten was;
't welke by Alexander vernomen zyn-al

de, had dit in zyn gemoed een yver om
Cerru-
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immers de wereld toen nog dien ouderdomCyrus en Semiramis na te volgen, ont-
op geen duizenden jaaren na hadstoken; maar hy heeft ook ondervonden,

Plutarch, die in ’t jaar 100. na Christuswat hy, en de zynen, in die dorre woe-
geboorte leefde, zegt in ’t leven van Alexanstynen uitgestaan hebben, tot dat hy
der den Grooten ook, dat hy na Indien ge-eindelyk in Caramannien, en te Pasar-
trokken is, den koning Porus, een mangada, gekomen is ; waar by hy dan in
van vier cubiten en een palm, bestreden,’t vir boek nog eenige redenen en hande-
en wel cooo steden en dorpen, in Indienlingen voegt van eenige Indische Wyzen
ingenomen heeft. Dat hy ook langs deniet veel ter zake doende , van ’t welke
rivier ( waarschynlyk den Indus) zig metwy egter iets zullen zeggen
zyn heir na den grooten oceaan , die hy5 2. zegt hy, dat hy, te Taxila geko¬
eerst na zeven maanden tyds te zien kreeg,men , daar eenige Indiaansche naaktloo
begeven, Nearchus toen met de vloot inpende Wyzen zag, van welken hy een der
Indien gelaten, en zig met zyn volk navoornaamsten of oudsten, Dandamis ge
’t land der Oriten begeven heeft, alwaarnaamt, verzogt by hem te komen, die
hy dan in een dorre woestyne, eer hy indit zelfs nietdoen, nog ook toelaten wil-

Gedrozien quam (’t geen na 60 dagende, dat een van al de andere, die onder

eerst gebeurde) door allerlei ongemakken,hem stonden, het deedt, voorgevende,
voornamelyk van dorst, van zyn rzoooodat hy zoo wel als Alexander, een zoon
voetknegten, en 15000ruiters, wel drievan Jupiter was, en dat hy van Alexander
vierde deelen verloren heeft.ook niets begeerde of van nooden had,

Ook zegt hy, dat Nearchus, daar naalzoo hy met het zyne te vrede was; en
wederkeerende langs de rivier den Eu-verder zegt hy, dat Alexander dezen on-

phraat, Arabien en Africa doorloopenwilligen ook daar toe niet heeft willen
heeft, en door de Middelandsche zee totdwingen ; Hoewel andere zeggen, dat
aan de pilaaren van Hercules, of de StraatAlexander tot deze Wyzen gezegt zou
van Gibraltar, gezeilt is.hebben: Eischt van my wat gy begeert, en

Met welke laatste tocht van Nearchus,dat zy hem geantwoort zouden hebben;
dus by dezen Schryver opgegeven, hy alGeeft ons de onsterfelykheid, daar wy meesi
de oude Helden, even zoo sterk met zynna wenschen ; waar op hy zeide, hen die
reize, als vooral met zyn liegen, gepas-niet te konnen geven, alzoo by zelf sterstyk
seert heeft. Immers ik geloove daar nietswas. Erkent gy dan , zeide hy , dat gy
af , om dat zulke zeën zonder Compassterslyk zyt , waarom tragt gydan, met uw
(’t geen toen nog onbekent was) onmo-vaderlyk land niet te vreden , u zelven de
gelyk te bevaren zyn.gantsche wereld, als een vyand van allen,

Megasthenes zegt ook, dat Onesicritus,
te onderwerpen.

Alexanders dienaar, tot Sumatra toe ge-Daar na verhaalt ons Arrianus, op die
zeilt zou hebben; dog nog hy , nogzelve plaats, verscheide zaken van eenen
iemand van de zynen, heeft oit Sumatraanderen Wyzen, Calanus genaamt,dien hy,
gekent. Want indien hy ’er maar ietstegen de raad van al de andere Wyzen,
van geweten had, zou hy 'er op een wyzeoverreedde om met hem te gaan, en 5 3
van gesproken hebben, die ons eenigzinsvoegt hy 'er by, hoe hy (te Pasargada,
daar van kon verzekeren, daar hy in te-zoo wy elders zien) ziek geworden, na
gendeel gelogen heeft, dat 'er de helderediede Indiaansche wyze op een lykstapel
dag doorschynt.hy zelf maakte) met veel ceremonien en

In die drie eerste verhaalen van Justi-statie verbrandt is. Men zegt, dat, als
nus, Curtius en Arrianus, van den gedenk-Alexander hem, op de lykstapel met zyn
weerdigsten tocht, die oit in Indien zougoude draagbaar leggende, afvraagde, of

gedaan zyn, moeten wy weder zeggen,hy ook nog iet begeerde, hy hem ant-
dat ons zeer veel strydigheden, zoo bywoordde: lkzalu welhaast weer zien waar
yder van hen met zich zelven, als tusschenmede men meint, dat hy Alexanders dood,

yder van hen, met malkanderen vergele-niet lang daar na te Babel ’er op gevolgt
ken, voorkomen.voorzegt heeft; hoewel weer anderen zeg-

De een zegt, dat Porusvyf, Plutarch,gen, dat hy, als een Pythagorist, die de
dat hy maar vier cubiten, en een palm,verhuizing der zielen geloofde , gezegt
lang waszou hebben: Te Babel zal ik uweder zien.

De een zegt, dat Porus op een paardDie maar eens let op de 153 koningen,
(t welk geen Indische vorsten doen) dedie Arrianus, lib. de rebus Indicis, melt,
ander dat hy op een olifant zat, (’t geendat 'er van Bacchus tot koning Androco¬
meer schyn van waarheid heeft) toen A¬tes toe (die van Alexander overwonnen is
lexander tegen hem sloegin Indien in 6040. jaaren (hoewel Plinius

De eerste zegt, dat hy met zyn paardlib. vi. cap. 16 maar van 5402. en 3 maan-
ter aarde geslagen wierdt, Curtius, datden spreekt) geweest waren, die kan al-
hy van zyn olifant zeeg, en Arrianus,leen daar uit oordeelen, wat staat 'er of
dat zekere Meroe, zyn oude vriend, hemdie geheele historie te maken zy, vermits

byG 3
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by Alexander, die dezen man hem toe¬
gezonden had, gebragt heeft

Curtius zegt, dat Porus in lengte boven
alle andere menschen uitstak, Arrianus
schynt het zelve te zeggen, maar melt
ook , lib. v. 53. Dat de meeste menschen
van dat land ontrent vyf cubiten lang waren;
en dan kan ik niet zien, hoe Alexander.

gelyk hy ook na 518. in 't zelve boek
zegt , zig over Porus lengte zoo ver-
wonderen kon. Behalven dat ik noit
van menschen van zulken extraordinaire

lengte in dat land gehoort heb.
Justinus en Curtius spreken maar van

eenen Porus, Arrianus van twee, en wel

van eenen Porus by de Oxydraken.
datLib. vIl. cap. 11. zegt Curtius

zeerArimazes de overgevers van zekere
vaste rots liet kruicigen aan de voet dezer
klip, waar van men, in opzigt dezei
kruiciging, by Arrianus niets leest.

Curtius zegt lib. Ix. cap. 5. dat hy al-
leen in een stadt der Oxydraken sprong,
en alleen daar gewondt wierdt. Justinus
dat het in een stadt der Ambren en Su-

gambren was, en dat hy daar in zyn tepel
gequetst wierdt, maar Arrianus melt, dat

schoon ’t gemeen gerugt wilde , dat dit
Alexander by de Oxyuraken ontmoette
dit egter by de Mallers, niet volgens
’t verhaal van die twee, maar op deze

wyze voorgevallen zy, te weten, dat hy,
niet alleen, maar van Peicestas, Abreas
en Leonatus verzelt , in een sterkte ge-
sprongen, en aldaar niet alleen, maar ook
Abreas zoodanig gewondt wierdt, dat hy
er dood bleef.

Arrianus zegt lib. vi. 51. dat de Hy-
daspes in den Acesines , die weer in den
Indus, en dat die met twee monden, by

Patala zig verdeelende (daar zyn 'er die
van zeven monden van den Indus spreken )
in zee stort. Die de Kaart nogtans na-

ziet, zal 'er een by Diu, en twee by de
stadt Tatta, zien.

Justinus zegt, dat de Acesines Alexan-
der tot aan den oceaan brengt, daar nog-
tans die rivier niet in zee, maar in den
Indus valt, die met veel andere rivieren,
zig in hem ontlastende , in den occaan
stort.

Dan zegt Arrianus eens, dat Alexander
Porus tot koning over alles , ’t geen hy
in Indien won, en Curtius, dat hy eenen
Sybyrtius over de oriten en Strand- In-
dianen ontrent de grenzen van Gedrozien
als overste gestelt heeft. Deze grenzen
van Gedrozien stelt ook de een by de rivier
de Arabus, en ontrent het land der Ori-
ten, terwyl een ander tusschen hen en de
Oriten nog een geheele woestyne, daar
hy zeer veel leed, plaatst. En dus haspelen
zy, en meer anderen hun gantsch verhaal,
vooral van de volkeren, rivieren, steden,
enz. zoo wonderlyk door een, en zoo on
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verstaanbaar voor my en anderen, die dat
land , des zelfs rivieren, volkeren en ze-

den kennen, dat, by aldien iemant met
het beste van deze drie tyd- of dagregisters
van Alexander den Grooten in ’t ryk van

den GrootenMogol quam, men nog wegens
de naamen der rivieren , (dan door den

blooten Indus en Ganges) nog wegens die

der steden of volkeren , eeniger mate te
regt raken, en niemant gelooven zou, dat
Alexander daar oit geweest was. Gelyk
ik ook geen woord daar van, met eenige
schyn van grond, gelooven kan. Ik weet
wel, dat men my voorwerpen zal, dat de
naamen der rivieren en volkeren zedert
mogelyk zeer verandert zyn

Dat 'er steden uitgeroeit, deze en gene
rivieren verloopen, en mogelyk wel ver-
droogt konnen zyn , wil ik geerne toe-
staan ; maar alle zyn zy niet uitgeroeit,
nog alle in hunnen loop verleid of uitge-
droogt.

Nu is het by de Oosterlingen een staale
wet, by de reizigers en alle die dit nau-
keurig nagevorscht hebben bekent , dat
de landen, rivieren, volkeren en steden,
gelyk ook hunne zeden , in naam niet
veranderen, maar dat zy by die naamen.

zeden en gewaaden onverzettelyk blyven.
Derhalven zou men, na dezen grondre-
gel, immers eenige rivieren , volken of
steden , die (hoe krom de Grieken die
naamen na hun taal ook verdraaiden) 'er

wat na geleken, nog in deze dagen moeten
vinden, daar men ’er nu geen een cenige
zal konnen aanwyzen. Men weet daar
van geen rivieren Cophenes, Hydraotes,
Acesines, Hydaspes of Hyphasis, al zogt
men in ’t ryk van de Mogol ook nog zoo
naaukeurig. Die rivier , die men als de
Hydaspes beschryft, schynt allernaast de
rivier Rawey te zyn , die egter noit een
andere naam gehad heeft, voor zoo verre
my bekent is. En hoe zouden wy, die
zoo veel later in tyd dan Horatius zyn,
gelooven, dat er oit een Hydaspes aldaar
geweest is, aangezien hy 'er in zyn tyd
al als van den Fabulosus Hydaspes , lib. I.
Carm. Ode 22. af spreekt : een klaar be¬
wys dat men toen al voor een Fabel en

verdichtzel hielt van dien Hydaspes te
preken.

Ik weet wel, dat de Portugeezen, die
zoo veel later in Indien quamen, en juist
altyd geen Arabisch, Moorsch of Hin-
dostans , nog Persiaansch, verstonden,

mede deze en gene naamen , in hunne
verhaalen wonderlyk, (als by voorbeeld

Mirhocem, in de plaats van Emier Hossein)
verdraaiden; maar egter zoo niet, of
iemant, die wat kennis van de taalen, by
den Mogol gebruikelyk, heeft, zal ten
eersten zien , wat en wie zy meenen;
daar de Geleerdste man ter wereld op geen
van al de voorgemelde naamen van per-

soo-
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soonen, volken, rivieren, landen, steden, MANIFEST van Jang de
enz. te regt zal weten te raken. Pertoean aan het volk van Rimbang,

Het is egter waar, dat ons de Indianen Kota lowas Gentong.
zeer veel dingen van Alexander den Groo-

VAarom Alexander de Groot, den titelten verhaalen. Ik heb zelf een boek, ge- sy voerde van Dzulcarnajim, daar overzien , vervattende het leven van Sultvan
hebben de Geleerden verscheide gevoelens.Iskender (zoo noemen zy hem in hunne
Zommige zeggen , dat by dien tipel gevoertschriften, in de Maleitsche taal met een

heeft , om dat by twee hoornen haddae, an-Arabische letter geschreven, in folio, wel
dere , om dat hy twee koninkryken had, hetdrie vingeren dik, en vergeefs veel moeite
eene van zyn vader, het andere van zyngedaan, om ’t zelve, gelyk ook nog een
moeder ; andere , om dat hy twee bedieningenander van Sulthan Soleyman (waar door zy
hadde , namentlyk van een koning en van eenSalomo verstaan) te bekomen, doch van
propheet. Hy was een propheet, want door’t laatste is een stuk of brok in myne han
den engel Gabriel , wierden hem Goddelykeden geraalt.
openbaringen toegebragt, by was een koning,Het voornaamste echter, dat dit tractaat
want by was Gods stadthouder in deze wereld.van Sulthan Iskender behelst, is, dat hy,
Door hem is gemaakt Alezanders toorn, welkHeer van ’t Oosten en ’t Westen gewor-
is een tempel der Idiaten, &amp;c. de voordeurden, zeer veel moeite aangewendt heeft,
of inleidinge daar van is, daar is geen God,om alle zyne onderdaanen tot het Moh-
behalven God, en de agterdeur daar van is,hammedaansch geloof (zoo veel hondert
Mohhammed is zyn Propheet. De hoogteaaren eer Mohhammed in de wereld was

van dezen toorn verbaast alle menschen. Dete brengen. Een klaar bewys van on-
waschplaats des zelfs is gevloert met Soeassa,kunde in de tydrekening
en het dak opgehaalt met gesteenten. Die ko-Zy noemen hem ook Sulthan Iskender

ning heeft doorreist het Oosten en ’t WestenDsulcarnajim , dat is , den twechoornigen
in gezelschapvan den propheet Hhidler zalr.keizer Alezander. Zoo zommige meenen.
Hy heeft den geheelen berg Caaf doorreist, en dedoch heel averechts en tegen de waar
gelegentheidvan dien berg beschreven, welkeheid der zaake , willende zinspeelen op
door de volkeren van Gog en Magog is door-Dan. 8. 5.6. Maar, gelyk de ver-
gegraven; maar wederom van de engelen othaalen der Mooren en verdere Oosterlin-
eenen nacht is toegestopt, by heeft ook verhaaltgen, zelden zoo verre in tyd opstygen,
de grootheid van het land, welke agter dienen ook vol fabelen zyn , alzoo zyn 'er
berg is, zynde voooomaal grooter dan onzeook zommige onder hen zoo dwaas, dat
wereld. De grond is aldaar van muscus,zy verhaalen , dat hy waarlyk twee ho-

en het gras van safraan, de steenen zyn 'errens had , en dit alleen aan zyn barbier
robynen en kostelyke gesteenten, en het is enin vertrouwen bekent maakte, maar, dat
vol van engelen, die daar woonen. Hy heeftdie, niet konnende swygen, en nogtans
ook verhaelt de gelegentheidvan de roode zee,eenigzins zyn woord aan dien vorst wil-
wiens dyningen beweegt door een sterke wind.lende houden, zyn hoofd in zekeren re-
haar verheffen tot aan den hemel. Hy heeftgenbak gesteken, en in de zelve luidskeels
ook gezegt, dat deze wereld was als water¬uitgeroepen heeft : Alezander heeft twee
mosch , welke door de baren van de roode zeehoornen , Alexander heeft twee hoornen;
beweegt word. Hy heeft ook gezegt, dat dewaar op in die regenbak aanstonts twee
zon 300 maal grooter is, als onzen aardbo¬rieten gegrocit zyn, welke, doorde wind
dem, en dat dezelve ondergaat in het swartebewogen, dit geluid gedurig weergalm-
water. Hy heeft ook gezegt, dat de maanden, en de zaak dus uitgebragt hebben.
26 maal grooter is dan de aarde. Hy heeftVan hoedanige verdigtzeien hunne boe¬
na ’t Oosten gereisst, om de zon te zien op-ken vol zyn.
gaan, en heeft verhaalt, dat de menschen inDe verstandigen nogtans onder de In-
het Oosten zoo overvloedig zyn, dat niemantdianen (gelyk wy aanstonts nader uit ze¬
haar getal en weet, als alleenlyk God en zynker geschrift zien zullen) duiden dit alles
Proppeet. Die Oosterlingen aangaande, baarop zyn twee ryken ; zeggende, dat hy
een oor verstrekt haar tot een sprei , om optede twee hoornen des werelds, waar door
slapen, haar ander oor verftrekt baar voorzy d’Ooster- en Westerwereld verstaan,
een deeken, om haar te dekken, zoo is het,zig onderworpen heeft.
dat geheel dat land met menschen vervult zyn-Dat de keizer van Maningcabo, of

’t eiland Sumatra, mede diergelyk een de, het leger van Alezander Dzulcarnajim

gevolgt is, met hem doorreizende het Oostenkennis van de zaaken van Alexander den
Grooten gehad heeft, blykt ons omstan- en het Westen.

dig uit dit volgende Manifest, ’t geen hy Den grooten Sulthan, en beerlyken koning,
bezitter van een regtzinnig volk, verzegeltin ’t jaar 1686. alomme aan zyne geloofs-
opregt , volmaakt voor den grooten God,genooten zond , om hen tot uitroejing

der Hollanders aan te manen. gaande op de wegen des geloofs, uitlegger en
enverdediger van het woord der waarheid,
der
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der kennisse, matig, godvrugtig, helper der
verongelykten, hulpe der zwakken en der ar-
men, Priester Gods, schaduwe van genereus-
heid en goedheid; oprigter der standaars,
zyn magt, en overwinningen, en oorlogen, &amp;c.
moeten gezegent zyn door de voorsprake van

den Propbeet, en van alle zyne medegezellen.
Amen. O1 Heere der beirscharen. Vor-
ders komt dit mandement van Padoeka Siri

Sulthan Ahhmed Sjah ibn Dsoriat Isken-
der Dsulcarnaiim. Hy is die bezit het hou
kamit, en het gout djati djati, en de kroone
der troonen, en het geweefzel, dat eenmaal
in het jaar aangetrokken word, &amp;c.

Aangezien wy gehoorzaamt worden van
alle onze dienaren, welke by de riviere Rim-
bang , tot aan Kota lowas Gentong, Paja
komtoen Soome langgong, en Taram
bitoe batang , en kota xalem tebbing
tingi, tot aan de 7 Bendars in Botting
Kaddal tingal padang, Ambatjang, daarom
is ons bevel aan alle die geene welke staan
onder de Pongoelo’s van die landen, geloof
te geven aan onze berigtinge en bevel, als
eerstelyk , het berigt welke ons gedaan is, door
de overleveringe des Propheets, dat de wereld
7000 jaar staan zal; ten tweeden, de voor-
zegginge, die van ouds geschied is, en die wy
gehoort hebben, aangaande het koninkryke van
de drie gebroeders; het welke driemaal her¬
stelt zoude werden in een plaatze, het zy in
Griekenland, het zy in China, het zy in
Pagar Roejang, en nu te dezer tyd schyn
vervult te zullen worden, het geen ons onze
eerwaarde voorouders , dien aangaande heb¬
ben bekent gemaakt; ook aangaande het ge¬
weefzel , daar van hebben onze eerwaarde
voorouders voorzegt: dat het is de passer of
maatstok van de oudtheid en geduurzaambeid
der wereld. Nu zien wy dat het hoofd, en
het einde daar van al weg is, en dat 'er maar

een weinig van het midden is overgebleven,
het welk een teeken is , dat den dag des oor-
deels naby is, gelykerwys ook de veelvuldige
beerlykheid der Maningkabese koningen
t'eenemaal vervallen is , van haar voorgaande
grootheid. Ondertusschen gelyk wy zeven
jaaren langhuiten Maningkabo zyn geweest
zoo heeft God ons herte beweegt, om na het
ryk van Maningkabo te reizen, en te ver-
schynen voor onzen eerwaarden vader die daar
woont. Wanneer daar nu 13 jaaren verstre-
ken waren, wiert ik gelast na de zee af te
zakken, om met Gods hulp te doen, en uit
te voeren dat geen, het welk met het gebod
Gods en zynes Propheets overeenkomt, gely-
kerwys den wyze man Aathazegt, twyffelt
niet aan Gods werken, want God doet

wat hem behaagt, en weet wat hy wil,
en hy is magtig te doen, wat hem belieft.
Daarom belasten wy alle onze dienaren in die

landen woonende , dat zy doen uitwerken,
’t gene met het gebod Gods en zynes Propheets
overeenkomt, en dat zy de Hollanders uit het
land verdryven. Wat de Hollanders ter zee
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aangaat, zoo het Godbehaagt , door de voor-
spraak en zegen van onzen Propheet, en den
zegen van onzen eerw vader die ons geze¬
gent heeft, met den zegen van alle Goas o9
vrienden, zullen wy met hulp van onze die-
naars en vrienden haar uit de zee verjagen.

Vorders belasten uy alle onze onderdanen of
dienaren , dat zy voor al niet en vegten of
oorlogen tegens de Mobbammedanen, om dat,
dat tegens de wet Gods strydig is: Want God
zegt, die een geloovige dood, doet een
gruwel, en de helsche straffen zal hy eeu-
vig moeten lyden. Zoo ook in de Hha-

diets: Een doodslager en de gedoode zul-
len beide gaan in het helsche vuur. On-
derftont gecollationeert accordeert Bataviain t Kasteel, den 28 Januarii 1686. La-

ger gecollationeert, accordeert, Macasser in
t Kasteel Rotterdam , den 11 Februarii 1666.

was geteikent N. BLOM, Secrets.

Tecollationeert accordeert Banda, Neira,

den 18 September 1687. by my
11—P. BASIEELS, Gesw. Klerk.

Daar zyn’er die van hem verhaalen,
dat hy een spiegel zoo zuiver en klaar ge-
had heeft, dat men ’er twaalf mylen verre
mede zien kon. Zoo verre zyn de Ve-
netianen of Engelschen met hunne spiegel-
glazen nog niet gekomen; en het is te be¬
klagen, dat dit model uit de wereld is.

De Persianen verhalen (en onder hen

Sjeich Saadi, de voortreffelyke Dichter.
in zynen Persiaanschen Boogaard) dat er

een water is, ’t water des levens genaamt;
an die kragt, dat het iemand, die daar
an gedronken heeft, noit meer dorsten
doet, ja, ’t geen nog meer is, hem on-
sterfelyk maakt. Nabi Moesz, of de

Propheet Moses en iskender zeggen zy
hebben dit gezien, dog 'er niet af willen
drinken, om hunne vrienden niet te over-

leven ; maar de Propheet Chisser (zelf
konnen zy niet zeggen wie die is) heeft
het gedronken, en wandelt daarom nog
onzigtbaar in de werelt.

De voornoemde Sjeich Saadi zegt ook
van Alexander in ’t zelfde boek, dat hy
door het opssaan van een metale muur
zeker sterk volk, Jodhoesen genaamt, be-
let zou hebben in zeker land eenen inval

te doen

In zynen Roozengaard voert hy hem in
op zekere vrage antwoordende, hoe hy
zoo veel landen en ryken in 't Oosten had

konnen innemen , dat geen der vorige
koningen, schoon magtiger dan hy, had-
den konnen doen, welk antwoord inhielt,
dat by noit iemants onderdanen beledigt, en
altyd van hunne vorige koningen alles goeds
gesproken had.

Uit het vorig verhaal van Alexanders
tocht in Indien, schynt hy by de stadt
DiuI, of Diu, daar de Indus in zee stort,
waar ontrent zig eenige eilanden in den
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fabuleuze Mohhammedanen , in ’t ge-oceaan vertoonen, de zee van Indien be¬
meen, en de trotze Mogolders van Timoervaren te hebben.
Lenk (of Tamerlaan) in 't byzonder,Daar zyn'er, zelf by de hedendaagze
daar van opgeven , die , wat zy nogIndianen, die nog dwazer meenen, dat
groots, en eenigzins antycqs, hier en daarAlexander voor de rivier van Cambaja.
in het ryk vinden, ten eersten aan Alexan-

ten Westen van den Indus gelegen, zou
der den Grooten,of hunnen Sulthan Isken¬gestuit, en het hem onmogelyk geweest
der, toeschryven, schoon hy in die plaats,zyn daar over te komen, om dat de zee
waar van zy het verhaal doen, noit geweestdaar jaarlyks een ebbe en vloed van vyf
is; van hoedanige grollen ik vertrouwe,vademen hoogte heeft, waar door veele
dat het voornoemde Manuscript van zyndie daar op niet wel letteden , verdron-
leven, vol is; en dat die historie met deken ; en dat hy, daar op ook niet ver-
Mohhammedaansche Godsdienst, door dedagt, daardoor met zyn schepen en volk
Persianen en Arabiers, in hunne letter enin zulken gevaar, als men beschryft,
taal eerst en te gelyk daar overgebragt,geraakt zou zyn. Een verhaal, te on-
en dus ook daar na aan de Indianen, (zoovoorzigtig en te bot, naar ’t ongeval,
als zy ’er nu verhaal van doen ) eerst in dieAlcxander en de zynen , op den Indus
taalen medegedeelt, en daar na weer vanontrent de mond van den oceaan overko-
deze of gene gaauwe Maleyers in hunnemen, geschikt, en dat dus van die rivier
taal en letter ( zynde mede de Arabischetot die van Cambaja, Carary genaamt,

¬ historiswyze opgestelt zal zyn.by een verkeert verhaal der Inlanders sal-
Hier toe moet men ook t'huis brengenzoo zy niet ver van een leggen) overge-

die verscheide schoone Obeliseen of graf-bragt is.
naalden, en andere fraaje Oudheden, dieWat nu de plaats betreft, daar hy over
men te Delli, de hoofdstadt des Mogolsden Hydaspes in ’t ryk van Porus quam;
en vooral in oud Delli ziet, een stadt,men wil (hoewel mede zonder eenig be-
daar men wil, dat ’t hof der oude Mogols,wys) dat hy toen in ’t ryk van Lahor ge-
en zelf van Porus, van ouds was, en daarkomen zy. Andere beweren, dat Porus
nu ook ’t graf der Groote Mogols is, byin oud Delli (daar men nog een groote
uitstek ’t graf van Homajom genaamt.marmere pilaar , ’t gedenkwaardigste in
Alle welke oudheden (hoewel voor eendat landschap, met een Grieksche in-
kenner zeer nieuw en modern) men medecriptie, en, zoo zommige daar al mede
wil , dat van Iskender en de Grieken,maar by klampen , ter gedagtenis van
opgeregt, en tot zyne gedagtenis dus langAlcxanders overwinning, ziet) zyn hof
bewaart zyn.gehouden, en Alexander hem niet verre

Eenige mylen van Agra (daar de Grootevan daar geslagen heeft.

Mogol nu zyn hof hout) legt een stadt,Dog veel waarschynlyker (alzoo oud
Scandarbade (gelyk zommige Landbe¬en nieuw Delli te verre van den Indus

schryvers qualyk uitdrukken) maar, metleggen) zou Porus in ’t ryk van Lahor
zyn regte naam, Skenderabaad , dat is,met zyn hof en leger geweest hebben,
Alexandersstadt, genaamt, in welke plaatsgelyk ook die rivier, by de Ouden, zoo
ook van ouds wel koningen hun hof ge-men wil , Hydaspes maar heden Rawey
houden hebbengenaamt , voor Alexander zeer gelegen

Deze, gelyk ook niet de stadt Secan-zou geweest zyn, om zyne schepen, ge-
dera, of maar het dorp Secondra , watmaakt van ’t hout, dat hy in de geberg-
beoosten de rivier van Agra gelegen, wil-ten van Sirinaket en Bimber, en hunne
len vele Mooren, onkundig van hunnebosschen (zoo men voorgeeft) kappen
eigene landzaaken en geschiedenissen, alliet, zeer gemakkelyk na den Indus, en
mede door Alexander of Iskender Dsulcar-zoo verder na den oceaan te brengen.
najim gebouwt te zyn; dog zy vergissenJa daar zyn'er, die de stadt Lahor zelf
zig zelven in den naam zoo zeer niet, alsvoor Bucephala, door Alexander aan den
wel in den tyd, om dat 'er van de OudenHydaspes gebouwt, houden, om dat zy
van twee Alexandria’s, door Alexander denaan die rivier legt, die zig in den Indus
Grooten in dat ryk gestigt, iet gemeltontlast, en nu Rawey genaamt word.
en in de kaart , van zyn Indische tochtIndien het al de zelve plaats en rivier
gemaakt, een Alexandria vlak in hetwas, oordeele ik egter de stad Lahor van
Noorden, ontrent het Oosten van de ri-een veel later aanbouw , buiten dat zy
vier Orxantes of Oxus (van de Scythendoor Sjab Selim (gelyk wy in 't leven der
Sylin genaamt) een rivier, die in de Ca-Groote Mogols toonen) zoo merkelyk
spische zee stort, en nog een andere stadtverbetert is, dat hy die van een slegt nest
van dien zelven naam , in 't Zuidwestentot een groote stadt , van vierentwintig
ontrent de mond van den Indus, niet verremysen (zoo men zegt) in haren omtrek,
van den grooten oceaan, gevonden word;gemaakt heeft. Immers ik geloove daar
behalven dat Plinins lib. vi. cap. 16. nogaan niet meer, dan aan verscheide andert
van een Alexandria, op de grenzen vanzaken, die de hoogmoedige, en te gelyk

Za¬H
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Megasthenes, of uit die van Nearchus enZagatai, beneden ’t ryk der Bactrianen
Onesicritus, Alexanders reisgezellen, ofgelegen, melt ; gelyk ook van altaarer
uit die van Aristobulus, of van Ptolomeus-en colommen, door Bacchus, Hercules,
Lagus zoon, getrolcken hebben, maarSemiramis, Cyrus en Alexander den Groo-

moeten ’er byvoegen, dat alle die Schry-ten, ten bewyze dat zy daar geweest zyn,
vers veel leugens en verdigtzelen, van an-opgeregt; maar wat gemeenschap hebben
dere hen opgegeven, gelooft, en, omtog die twee steden, de eene om de Noord
wat vremds te schryven, ’er niet minderen de andere om de Zuid van ’'t Mogolsche
by verdigt hebben.ryk gelegen, met Skenderabaad en Se-

Men zegt dat Pyrrho, een Atheenscondra , waar van het eene in ’t midder
Wysgeer , Anaxarchus discipel, die invan ’t ryk, bewesten Agra, en ’t andere
’t jaar der wereld 3670. leefde, al medeniet verre van daar, geiegen is : Immer

niet de minste in opzigt van de plaats, na de Persische Magi, en na de Indische
Gymnosophisten naakte Wyzen, of Jogi's,behalven, dat zy ook van veel later aan
gereist is.bouw en yder (zoo men wil) van een

byzondere Mohhammedaan, Iskender. Strabo verhaalt lib. xv. uit Apollodorus, van de
van hen als een heilige geëert (’t geen dat de Syrische koningen, nazaten van Tochten

van Py-hunne Geleerden zeer wel bekent, en van Scleucus Nicator, Indien bestreedden, doc
tho, Sevoegt 'er by, dat hy veel strydige en nieons ook wel verindagtigt is) gestigt, en
eucus, en

dus na hen genaamt zyn. Over welkt wel aannemelyke zaaken opgeeft.
anderen.

Juslinus zegt lib. xv. cap 4. dat Seleu-misslagen men zig te minder in de Moorer
verwonderen moet, om dat zy zeer slegte cus ( waarschynelyk Nicator) na ’t ver-

tydkundigen zyn overen der Bactrianen, sig ook naar Indien

De naaktloopende Wyzen , die men begeven, en by zyn komst aldaar, be-
wil , dat Alexander in Indien gezien en vonden heeft, dat de Inlander al de hoof-
gesproken hebbe, zyn aldaar nog, buiten den , door Alexander den Grooten daar

alle tegenspraak, zy werden geen Brami gelaten (ik meende dat hy, volgens Ar-
nes, maar Jogi’s genaamt, en als Heiligen rianus, er maar een, dat is, Porus , of

van de Inlanders geëert en onderhouden. wel nog een , van Curtius, Sibyrtiusge-

Dog ik heb noit van hun goude draag- naamt, gestelt had) doodgeslagen, en

baren , nog van menschen met een oog dus dat jok van slaverny, niet zoo zeer
met een lange voet, en zonder mond of in waarheid, als maar in schyn, afgeschokt
neus, van hoedanige grollen Damaichus had, aangezien zekere Sandrocottus hen,
en Megasthenes, niet weinige opgeven onder dat voorgeven, daar toe wel aan-
gehoort. Het is waar dat de Chinezen, gezet , doch, na ’t verrigten van dit
by gelykenis van de Europeërs, en voor werk, dit volk weer als slaven aan zich
al van de Hollanders wel zeggen, dat z zelven onderworpen had. Indie tyd nu
maar een oog, dat al de Swarten of In- pas na dat Sandrocortus (die, zoo Strabo
diaanen, geen oogen, maar dat zy Chi uit Megasthenes verhaalt, een leger van
nezen alleen ’er twee hebben; maar dat 4ooooo man had, en welken Arrianus ons
gelykt na zulk fabelschryven immers niet. bevorens, met de naam van Androcotus,
alzoo zy, dus sprekende, daar mede al- van Alexander den Grooten al overwon-
leen willen te kennen geven, dat de Swar- nen, beschreven had) zich met list weer

ten, na hunne gedagten, geen, en de Hol meester van Indien gemaakt had, quam
landers wel eenig, dog dat zy Chinezen Scleucus in Indien , maakte met dezen
’t grootste en fynste begrip hebben. vorst een verbond , tot opheldering van

Daar ziet gy nu ’t voornaamste, dat'er 't welke Strabo lib. xv. pag 498. 20. nader
van Alexanders tocht in Indien te zeggen zegt : dat Scleucus al de landen, ontrent
valt, en hoe weinig licht ons , en den den Indus gelegen, aan Sandrocottus, met
Ouden, by al dat swetzen, ontrent de den welken hy verswagert was, gegeven,
ware gesteltenis van Indien gegeven word. en die hem daar voor weder coo olifanten

My schiet nog te binnen, dat de ko¬ geschonken heeft, van ’t welke nogtans
ning van Atsjeh (of Atsjien, op Sumatra, Plutarch in’t leven van Alexander den
onder anderen van zyne titels, roemt eer Groot cap. 108. eenigzins verschilt.
zoon of zoons zoon van Sulthan Iskender In zyn XLI. boek cap. 6. spreekt Justi- En hunr
(of koning Alexander) te zyn; even een nus ook van eenen Eucratides, een groot bestier en
als de keizer van Maningcabo zich in man, en koning der Bactrianen, als van magt

In-’t voornoemde Manifest mede benoemt eenen, die lang met de Sogdianen, Dran-ove
dien.van zyn bloed te zyn ; ’t welk zoo ’t a gianen en Indianen geoorlogt, en einde

waar is, zullen zy yder maar een bastaart lyk zig aan de Parthen heeft moeten on-
van hem wezen , alzoo zy in verwe en derwerpen

vel te veel van hem verschilden. Hy zegt ook, dat Demetrius, ko-
Wy zeiden te voren, dat Arrianus er ning der Indianen , hem belegert had,

Plinius, die nog wel de beste Schryver- doen dat hy met 300 soldaten 60000 van
zyn, al ’t hunne, of uit de schriften van zyne vyanden, by gedurige uitvallen,

over-
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door hem (zoo Strabo lib. I. getuigt daasoverwon, en na vyf maanden zig meester
van ook geschreven is. Van welke schry-van Indien maakte, hoewel hy, niet lang
vers men nog dit uit den zelven lib. II.daar na, van zyn eigen zoon gedood is.
pag 23. hier by voegen moet, dat op hunPtolomeus Philadelph, zoo Plinius lib.
schryven niet veel staat te maken is, aan-vI. cap. 17. zegt, heeft ook Megasthenes
gezien zy veel ongeloofelyke dingen, alsen Dionysius belast naar Indien te gaan.
waaragtige opgeven ; behalven dat ookNa deze vorsten zie ik by Strabo lib. II.
Eratosthenes op die zelve plaats van Strabodat Ptolomeus Euergetes , die in ’t jaar
dezen Patrocles daarom als ongeloofweer-3714. leefde, door bestel van zyn opzien-
dig verwerpt , om dat hy 1000 stadienders over ’t roode meir, een half dooden
met Megasthenes, en wel Sooo met ande-Indiaan , in een schip alleen gevonden,

ren, in ’t bepalen van de groote van In-en weer tot zig zelven gekomen, by zig
dien verschilt, buiten dat ook Hipparchusgekregen had, en, na dat hy hem Grieks
hem daar in tegensprak, om dat hy, enhad laten leeren, van hem verstaan, dat
Daimachus verschilden , van hoedanigenhy met zyn overledene malckers uit Indien

soort ook meer andere Schryvers zyn; bygekomen, daar gestrand, en, zoo de ko¬
welke men Clitophon van Rhodus, enning hem een ander schip en volk geven
Orthagoras, mede voegen mag.wülde, in staat was om hem zyn land in

Ctesias, die in ’t jaar 3560 leefde, SchreefIndiën te wyzen; waar op hy hem niet
ook over Indien ; dog ik heb hem metalleen van al ’t noodige verzorgt, maar
opzet op zyn plaats overgeslagen, en hierook Eudoxus , dog zoo andere willen,
aangehaalt, om dat my dacht, dat Fabel-den starkundigen Gnidius, medegegeven
schryvers best by een voegden ; in hoe¬had, by welk geval hy, of wel Eudoxus,
danigen rang hy van Vossius lib. iv. cap. 29zoo Strabo zeot, zich ook van de gele-
de Idolatria gestelt, en niet geloofweer-genheid, om indien te doorzien, bedient
diger, dan de oude Dichters, gehoudenheeft. Al welke zaaken nogtans Strabo
word; behalven dat wy te voren uit Ar-daar na, als zeer onwaarschynlyk, zelf
rianus een staaltje aangehaalt hebben, waarverwerpt.
uit klaar blykt , hoe weinig geloof hyOok verhaalt men , dat die zelve ko¬
dezen Schryver geeft. Gelooft hem nuningof (op beter grond) Ptolomeus
Arrianus niet, die zoo veel nader in tydPhnadelphus (even eens als dit door Necho,
was, wy nog veel minderzop Herodoot lib. i. en iv. zegt, mede te

Plutarchus maakt, in z7n gesprek oververgeefs, en maar ten halven, met verlies
de rivier Hydaspes, gewag van eenenvan 120000 mannen, alleen tot voorzet-

Chrysermus, die 80 boeken van de geschie-ting van den Indischen handel onderno-
denissen der Indianen schreef-men, en voor hem door koning Sesostris

Strabo schreef op veel plaatzen, en by-gelyk na Necho door Darius den Persiaan,
zonder lib. xv. Plinius lib. vi. (gelyk widog ook vrugteloos bezogt was ) getragt
hier na toonen zullen, van beiden, ) enheeft, het land tusschen den Nyl en de
meer anderen, die wy voorby gaan, medeRoode zee, te doorgraven; maar, hoo-
van Indien; maar alle deze, behalven derende, dat de zee drie ellen hooger, dan
vorige Schryvers, by ons gemelt, hebbenEgypten, was , heeft hy het nieuw re-
zeer veel , de een uit den anderen mettrenchement , ’t geen een breedte van 100,
leugens met al uitgeschreven, en maareen hoogte van 30 voeten, en een lengte
weinige, en zeer geringe waarheden vanvan 37 mylen en 40o treden, bellaan zou,
Indiën, en van al die beroemde tochten,gestaakt, waar van de overblyfzels op den

opgegeven ; dog met zoo veel tastelykeweg van Cairo nog eenigzins (zoo mer
onwaarheden, en grove verdigtzelen, datwil) te vinden zyn.
het ons volslagen onmogelyk is, om IndienOok schynt het my toe, dat de volgende
in Indien, na zulken bestek, te zoeken,Egyptische koningen de vaart op Indien,
veel min te vinden. Een maalstroom,tot zy van de Romeinen overwonnen zyn,
waar uit men noit zou hebben konnenaangehouden hebben.
komen; ten ware wy in later tyden, bydie inMen zegt ook, dat Patrocles,
de tochten der Portugezen, Engelschen,’t jaar 3726. leefde, met een vloot van de
Franschen , Hollanders en meer anderekoningen Antiochus en Seleucus de zee
Européers , die op Indien gevaren heb¬van Indien bevaren, en ook daar over ge
ben, ontdekt hadden, hoe valsch en losschreven heeft ; wclk schryven van Strabo
al ’t opgeven der Ouden van Indien gezeer misprezen; maar van Arrianus weer
weest zy. Waarom het te dwazer is ophoog geagt word.
zulke losse berigten der Ouden (gelyk menOok zegt men; dat Daimachus als ge¬
nog zoo stout doet ) even zoo onzekerezant van koning Seleucus aan den koning
stellingen, in dier voegen daar op te bou¬Allitrochades, de zoon van Andracotus,
wen, dat men op hun schryven, als ’t ingelyk ook Megasthenes aan Andracotus
de kraam dient, onverzettelyk blyft staan,zelf, na Palimbothra, gezonden, en dus
en als ’t met onze stellingen stuiten zou,niet alleen in Indien geweest; maar dat
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tot hun oogmerk dienen zou, zoo zegtals onwaar verwerpt. Als, by voorbeelt,
men maar los weg, dat Ptolomeus een mis¬Ptolomeus (een der beste Schryvers nog )
slag op i5 graaden, gelyk wel meermaalen,stelt het Promontorium Prasum op 15 graa¬
heeft, niet eens nadenkende, dat het eersteden Zuider breedte, en plaatst het verre
te weten, dat Menuthias juist ’t eilandboven ’t eiland Menuthias. Nu zyn 'er
Madagascar zyn zou) nog even onzekerdie ’t eerste voor de Kaap der goede Hope.
en geenzins bewezen is; schoon men geenen ’t laatste voor ’t eiland Madagascar
swarigheid maakt, om een tweede stellinghouden; dog aangezien die plaatzing van
(al even onzeker en zelf met verwerping’t Promontorium Prasum van Ptolomeus op
van ’t gene Ptolomeus klaar schryft) daar15 graaden, te veel met de rechte situatie
weder op te bouwen.van de Kaap der goede Hope (die op 342

graad legt) verschilt, en dit gantsch niet

ZESDE HOOFDSTUK.

INdische Gesanten, aan de keizers Augustus en Claudius. De Ouden hebben Indien
niet gekent, en Indien genoemt, ’t geen het niet was. Dien naam gaven zy aan Sy-
rien, &amp;c. Aau Assyrien en Persien. Aan Ethiopien. Aan’t Roode meir. En ook
aan Tartaryen. De Ouden stelden veeluitersten der wereld. Spraken zeer verward van
de goederen, die uit Indien quamen. Wisten ook van zommige speceryen en droguen,
Plinius verhaal van Indien nagespeurt, en zyn feilen aangewezen. Onkunde van Ga¬
lenus en Dodoneus, ontrent de kaneel. En van al de Ouden ontrent Indien. Van de
Tochten van Thomas, Bartholomeus, en meer anderen, naar Indien. Hoe de kennis
van Ptolomeus, de Landbeschryver, wegens Indien geweest is. Verkeerde gedagten der

lugtstreeken. Als mede van zommige late-Ouden over ’t bewoonen der heete en koude
van zommige wegens ’t bezoeken van Indienre , over de Antipodes. Verkeerde meening
an den Handel en Tochten der Venetianen,na den tyd van Alexander den Grooten.

erscheide Voorzeggingen wegens de komst derVGenuezen, en anderen, naar Indien.

Europeers in Indien.

ten van Samotra, verschenen zouden zyn;WK weet wel, dat door Strabo lib. Xv.
maar het is zeker, dat de Romeinen toenen ook door Nicolaus Damascenus ,
Indiën in ’t gemeen , veel min Sumatragezegt word, dat in ’t leven van keizer
in het byzonder (dat men van Samotra zooAugustus, in ’t jaar 3979. Gezanten geko¬
maar maakt) niet gekent, of ten minsten,men zyn uit het uiterste Indien, van de ko¬
na al die voornoemde tochten, zeer weinigningen Pandion en Porus, om zyn vriend-
uit al die berigten daar van geweten heb-schap te zoeken. Waar op Horatius lib. IV.
ben; gelyk wy klaar toonen zullen; nietOd. 14. ziet, als hy zegt:
tegenstaande men van oude penningen van— Et Indus, te profugus Scythes
Sumatra met olifanten’er op , na keizer

Miratur —— Aureliants tyd geslagen, weet te spreken,
en die te vertoonen.dat is :

Immers die Strabo lib. xv. maar naziet, De ou¬Voor u staat de Indiaan verwondert en ver-
heb-zal bevinden, hoe veel verschil'er tusschen den

baast,
In-bende Schryvers in zyn tyd, die, in ’t jaarEn ook de Schythier voorvlugtig met'er haast.

dien nietvan Christus geboorte 24. onder Tiberius
gekent

En deze Gezanten zegt Damascenus ge¬ leefde, over Indien was, en de verdereen Indien
zien te hebben, en dat een van de zeive Schryvers van dien tyd zouden ons, in-genoemt,

geendien zy 'er zoo netten berigt en kennisovergebleven, genaamt Zarmonachagas, een
het niet

als zommigen zonder eenige grond voorIndiaan, van Bargola (dat niemant kent,
was.

geven, van gehad hadden, niet rond uiten in Indien niet te vinden is) afkomstig,
klagen, dat men van Indien zoodanig ge-zich te Athene zou verbrandt, of (zoo
schreven had, dat zy met geene de minsteby het in zyn grafschrift noemt) na zyne
zekerheid iets daar van konden zeggen,lands wyze zich zelven zou onsterfelyk

en dat Indien voor hen (gelyk wy bygemaakt hebben. Zaaken, die men in een
verscheide staaltjens nog toonen zullenGriekschen brief, door Porus op perke-
een land , in ’t midden van de duisternisment geschreven, gelezen, en waar in

gelegen, en hen zoodanig afgemaalt was.men verdere verzeekering van zyne vriend-

Schryven zy dat zelf, die ons hier ontrentschap en agting voor den keizer Augustus
licht moesten geven, hoe durven wy dangevonden zou hebben.
op ’t duister schryven der Ouden in ditJa dat 'er by keizer Claudius tyd, zoo
stuk nog zoo vast staan :Plinius lib. vi. cap. 20. zegt, ook Gezan-

De
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den, zegt hy klaaruit, dat zy de dochterDe Romeinen bezeilden wel met sware
vlooten de Middelandsche zee; ook zyn van Cereus, uit Ethiopien was.

By al het welke ik nog voegen moet,zy onder Augustus de Straat van Gibral-
dat hy Andromeda in het II. boek vantar wel uitgeloopen, waar by zy niet al-
zyn Vrykonst, en in de brief van Saffoleen de Spaansche, Fransche en Duitsche
als een geele Moorin, beschryft; ’t geenstranden, zelf tot den hoek der Cimbren
met de kleur van een Palestynsche dochternu het Schager rif) toe, maar ook zelf
gantsch niet over een quam.den Noorderoceaan by Noorwegen tot

aan Thule GFero of wel Hitland, zoo an- Candida si non sum, placuit Cepheia Perseo
dere willen) ontdekr hebben ; dog noit Andromede, patriæe fusca colore suæ.
hebben zy haar werk gemaakt, om een dat is:
nieuwe wereld, of Indien, te ontdekken,

Ben ik niet blank , nogtans behaagde aanof, om dat wel te kennen, en ’t zelve met
Perseus wel

ernst te bezoeken. Schoon Plinius elder
Vorst Cefeus dochter, naar baar landaart geelzegt, dat zy, van Alexandria, vlooten

van vel.van 120 zeilen derwaart over ’t Roode
meir gezonden zouden hebben, en alle jaar Doch over ’t Ethiopien der Ouden valt
die reize met groote winst deden. mede veel te zeggen, waar over wy nu

Klare blyken gaven de Ouden hier af, niet gevoegelyk konnen handelen, alzoo
dat zy Indien niet kenden , vermits zy ons dat te ver buiten ons bestek vervoe-
Indien zeer qualyk noemden, en qualyk

ren zou.
plaatsten; dat is, dien naam aan veel lan- II. Zy gaven den naam van Indien ook dan As
den toeeigenden, die nogtans zeer verre aan Assyrien en Persien ; en dit deden, svrien en
van ’t ware Indien afgelegen waren die onder de Ouden nog eenigzins nau-Persien..
I. Zoo gaven zy den naam van Indien keurig van Indien schreven; waar by zy

aan Syrien, Palestina en Fenicien. ’t zelve ook niet verder, dan Mesopota¬
Op de strand van Joppe wierd in Hie- mien en Persien, uitstrekten.

ronymus tyd (die in ’t jaar van Christus Dus noemt Ovidius, in H boek en gde
385. leefde ) zekere steen getoont, aan Dicht van zyn Minnedichten, het elpen-
welke Andromeda (zoo men zei) met ke- been Assyrisch, hoewel hy 'er Indisch,
tenen vast gelegt was, om van een zee- 't welk het beste was, en meest van daar
monster verssonden te worden, indien zy quam, door verstont.
door Perseus niet gered was. Aut quod, ne longis slavescere possit ab annis,

Dit zegt Hieronymus op verscheide plaat-
Meonis Assyrium fæmina tinxit ebur.zen , en onder anderen ook in het graf-

dat is :dicht van Paula, de moeder van Eustathius :
't Assyrisch elpenbeen, het geen wel eer eenJoppen quoque fugientis Jone portum, &amp;

vrouwut aliquid perstringam de fabulis Poetarum)
Uit Lydien door konst, gelyk een ander levenreligate ad saxum Andromedes spectatricem.
rewoon was door de verw van carmozyn te

dat is :
geven-

Joppe, de haven van den vlugtenden Jo¬ Eer ’t geel wierd, en zyn kleur daar door
nas (en op dat ik ook iets van de fabelen der verliezen zou.
Dichters doorstryke) de beschouwster van An¬

Dus spreekt hy ook in ’t V. boek vandromeda aan een Rots gehonden.
Fab. I. van eenenzyne Herschepping,

Strabo haalt hier af lib. I. pag. 76. ook
Lycabas, den Assyrier.

iet aan, zeggende, dat zommige Ethio- Hunc ubi fædatos jactantem in sanguine vultus
pien met Fenicien verwarren, en de zaa-

Asyrius vidit Lycabas, junctissimus illi.ken van Andromeda in Joppe stellen voor-
dat is:gevallen te zyn; en lib. xvi. noemt hy

dit een Fabel, en geeft 'er reden af- Na dat hem Lycabas, de Assprier, in bloed

Nu is het egter bekent, dat de Dichter Had wentelend gezien, en met gelookene oogen.
Ovidius, die in keizer Augustus tyd, in

Door welk woord Assyrier hy hier, of
’t jaar 3984 leefde, in ’t I. boek van zyn

eenen Indiaan, gelyk hy Atys in die zelveVrykonst, ys53. van haar zegt:
of wel, zoo andereFabel beschryft

Andromedam Perseus nigris portavit ab Indis meenen, eenen Syrier, verstaat, en dus,
hoe men het ook opvat, het een voor hetdat is:
andere neemt. Dus noemt Herodoot lib.De wakkre Perseus, met Andromeda belden,
IiI. Kadytes in Syrien, een stadt der As-Bragt haar kloekmoedig van den swarten
syriers , die Palestynen hedensdaags ge-Indiaan.
naamt worden.

Dat zy nu de naam van Syriers en As-En in het iv boek van zyne Herschep-
ping, in de 184. Fabel, niet eens denkende svriers veeltyds dooreen mengden, quam

aan zyne zoo pas van ons bygebragte woor- daar van daan, om dat Tyrus in het He-
breeuwsH 3
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breeuws ns Tzoer en de Tyriers daar na
Hatztzoerim, en dus wel, by agterlating
van de H, Azzurim, waar van men dus
ook wel Assyriers maken kon, genaamt
wierden ; hoewel de Assyriers, die over
de rivier de Tigris lagen, by de Hebreer
zeer klaar door de letrer v of S onder-
scheiden, en Assurim, van Assur, genaamt
wierden; daar het ander woord met een
«ofZ geschreven wierd, en van ’t woord

en niet van Assur, afkomstig,Tzoer,
daar by dan ook licht de een Assyrier
van den anderen te onderscheiden, was;

hoewel dit zan veele Ouden stoffe van
dwaling en verwarring gegeven heeft.

Herodoot zegt lib. vu. dat de Assyriers
van de Grieken, Svriers ; maar van de
Barbaren (dat is, de Persianen ) Assyriers

genaamt wierden.
Even zoo dwaalden zy ook in het plaat-

zen en noemen, zoo van de landen, als
van bergen en rivieren, daar in gelegen.

Athicus plaatst den Tigris, een rivier
Mesopotamien, in Ethiopien.in
Josephus zegt in zyn Joodsche Oudheden

in ’t I boek, in 't rsehoofdstuk, dat de
Tigris en Euphraat beide in de Roode
zee vallen; daar ’t nogtans zeker is, dat
zy, by Waset, in Chaldea, met malkan¬

deren vereenigt, ontrent de stadt Balsara,
in de Persische golf storten.

Nicephorus noemt Adiabene, dat in As-
syrien, boven Armenien, lag, een Indisch

landschap, even, gelyk Theophilus, een
Assyrier zynde, een Indiaan genaamt word

Elymais , in Mesopotamien gelegen
plaatst Epiphanius in Anachor. Num. 58.
in Ethiopien.

Memnon, een Persiaan, uit zyn vader-
land, na den Trojaanschen oorlog getrok-
ken, noemt de Grieksche Dichter Pindarus

die in de yeste Olympias, of in ’t jaar 3440.
leefde ) zzs adtera, eenen E-hiopier

Hesiodus, een Siciliaansch Dichter, die
in ’t jaar 3140. bloeide, noemt dien zelven

Persiaanschen held, koning der Ethiopiers

in zyn Theog.
TeJarte p’ Hac rixe Mijrora xawogegve
Aloxer Bagtnie a

dat is:

Auroor heeft aan Tithoon vorst Memnon

voorgebragt:
Die, met zyn kopren helm gedekt, de woeste

Mooren

Gebood als koning ——

Zoo komt hy ook by Pausanias in Pho¬
cic. of lib. X. voor

Hezychius, den berg Zagrus daar mede

plaatzende, noemt die 'E-vos Assiox eenen
berg der Ethiopiers.

Herodoot zegt lib. I. dat de Cappado-
ciers ook van de Grieken Syriers genaamt
wierden.

Zy stelden, dat Atlas, Japetus zoon,

OOST-INDIEN,

over het uiterste der wereld, en de Wester-

zee, koning was, en dat men ook daar
ontrent de hoven der Hesperides met
hunne goude appelen had; gelyk by
Ovidius in ’t iv. boek van zyn Herschep-
ping, Fab. 17. Ys 632. vergeleken met
Vs 637. te zien is.

Maar vraagt men nu, waar zy die ho-
ven eigentlyk plaatsten, zommige stelden
die in het Tingitaansch Mauritanien, dog
de meesten, in de landstreek van Cyrene :
waar over men Strabo lib. xviI. en Plinius

lib. v. cap.f. nazien kan
III. Den naam van Indien gaven zy ook

aan Ethiopien

Virgilius, in ’t iv. boek van zyn Land-
bouwgedichten, zegt van den oorspronk

des Nyls, ys 293.
Usque coloratis Amnis devexus ab Indis.

dat is :

De vloed, die neerstroomt van de taanige In¬
diaanen.

Door welke Indianen by egter geen an-
dere landslieden, dan de Ethiopiers, in
wier land de Nyl zynen oorspronk had,
verstaan kan.

Juba, koning van Mauritanien, van
de Ethiopiers schryvende, noemt hen ook-
Indiaanen.

Gelyk zy nu Assyrien wel eens Indien
noemden, alzoo betrokken zy Chaldea.

in Assyrien , wel eens onder Ethiopien
Wy zien het by Tacitus lib. v. Hist., daar
hy, van der Joden oudheid, zegt . Eos
Ethiopum prolem fuisse , quorum majorès
ab Ur Chaldæorum provenisse cognoscimus.
dat is, dat zy nazaten der Ethiopiers waren,
welker voorouders wy weten, dat van Ur
der Chaldeen afkomstig zyn.

En zoo zegt Strabo lib. I. dat Fenicien

zelf van zommigen Ethiopien genaamt
word. Waar op ook de woorden van

Homerus in zyn Odyss. lib. w. y581. schy-
nen te slaan, als Menelaus de Ethiopiers
en Sidoniers by een voegt :

Aioras J’ inbuer rai ziboriss za Eetubès.
dat is :

k Heb de Sidoniers en Mooren gaan bezoeken,

En ook de Erembers, en veel afgelegen hoeken.

Dus ziet men den zelven Dichter in zyn
v. boek de Ethiopiers niet ver van Phea-
cia, een eiland in de Jonische zee, plaat-
zen in het 276 YS.

Dus spreekt Augustinus , in Mirabilib.
S. Script., ook van een Indien , ’t geen
aan Ethiopien paalt.

Ook stelt Homerus een tweederlei Ethi-

opien ; het eene, in ’t Oosten, daar de
zon opgaat, en het andere, in Libyen of
Africa, daar de zon neerdaalt. Dit zyn
zyn eigen woorden, in ’t I boek van zyn
Odyss. ys 291,. daar hy van Ulysses zegt :

A

Aan Ethi-

opien.
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A  pèr ciorae utrexiat rwè iorras Schryvers, daar zy van de Ethiopiers of
CAiexas ro diyc ètoaiarai, texarot drèpr, Mooren anders zeer onverstaanbaar spre-
Ol ulir dvcouirs ixegioros, ons aanorres ) ken. Dus kan men dan ook ligt begry-

dat is : pen, als Homerus in zyn Odyss de Ethi-
opiers , in zyn v. boek xs 270. ontrentDen Ethiopier had by daar ook gezien,
de bergen der Solymen (een volk, ontrentDe Mooren, wel het verst van allen afgelegen,
Pisidien en Lycien, by den berg Taurus )Ten Oosten wel ten deel gewoon , ten deele tegen
aldus plaatst:Het Westen, met beleidde volken te gebien.

Toy p’ ik actogar nby xetiar inogigeror
Dus schryft Herodoot ook van een twee- Tndo Jir ix godbpar igtiar tids ligare yag it

derlei Ethiopien lib. vii. daar hy van Xer- Hèrroy ixtx déter a

xes leger sprekende, zommige Ethiopiers dat is:
boven of agter Egypten, dog d’anderen De magtige Neptuin,pas weer te ruggekeert
in ’t Oosten plaatst , welke laatste men Uit Moorenland, zag hem  van verre vanonder de Indianen telde, om dat zy, zoo

de bergen
men voorgeeft, van den Indus verhuizen- Der Solymen de zee vast klieven,en hem tergen,
de zig onder den Egyptischen koning ’t Geen hem die God wel haast door stormen
Amenophis ontrent Egypten nederzette-

heeft verleert.
den. Ook stelt hy 't onderscheid tusschen
die tweederlei Mooren daar in , dat de IV. De Ouden noemden het Roode
laatste in stem en hair (alzoo ’t hunne regt meir ook al Indien; behalven dat zy het
en dat der Libysche Mooren gekrult was) ook zomtyds met de golf van Persien,
van de eerste alleen verschilden. Hier van even of die twee zoo verre van een gele-
is 't, dat Dion, daar hy van die Indiaan- gen Inhammen maar een en de zelve wa-
sche Ambassade aan keizer Trajaan melt, ren , verwarden, of wel in tweën ver-
ook zegt, dat die volkeren ook wel Ooster- deelden; daar nogtans geheel Arabien 'er

tusschen beiden legt; van welke nabyheidEthiopiers genaamt worden.
Ja, ’t geen nog verder gaat, het is zeer egter die misslag buiten twyffel voortge-

waarschynelyk , dat Herodoot lib. iin. van komen is.
de Mooren, die ontrent Egypten woonen, De Grieken noemden deze zee de Ery-
sprekende, door de Indianen, die hy daar threesche, na koning Erythras, de zoon
de Kalandische Indianen noemt, al mede van Perseus en Andromeda , die op een
maar nabuuren van deze Ethiopiers ver- eiland in ’t Roode meir, Ogyris genaamt,
staat, alzoo by zegt, dat die Mooren, begraven is, daar nogtans andere zyne be¬
en zy, aan Cambyses, om het derde jaar, graafplaats in de Persiaansche golf stellen.
twee hondert pak ebbenhout vyf moorsche De Latynen, dezen naam van de Erythree-
kinderen, en twintig groote olifantstanden sche zee lezende, meenden vast, dat die
goederen in en ontrent Ethiopien vallen- van het Grieks woord Eevspac Eruthros

de, ten geschenk bragten. dat rood beteckent, en dierhalven, na die
Virgilius, in ’t vi. boek van zyn AEn. kleur, de Roode zee genaamt was , na

welke valsche meening zy egter dien naamvan Augustus sprekende, zegt:
daar zy anders de zee van Erythras heeten— Super &amp; Garamantas &amp; Indos
moest, behouden heeft; hoewel ’er ookProferet Imperium. —
zyn, die meenen, dat die zee de Roode,dat is:
na eenige roode koraalboomkens, of ook

Ver boven Indien , voorby de Garamanten. wel na eenige roode wormkens, door de
’t jaarreisgezellen van Jacob Mahu inDe Garamanten zyn een soort van Li-

1598. daar in gezien, genaamt zy.de Nasamonen nabyers, die wat boven
Om dat nu Persien, en die Golf, nietz00 Herodoot lib. IV.het Zuiden woonen,

verre van Indien lag, en om dat dit Ryk zigals of zy nabuurenzegt ; by deze nu,
ook tot den Indus utstrekt, geschiedt het,Indianen, toonendewaren, plaatst hy de
dat dit ook veeltyds, dan eens met Indien,een soort van India-dus klaar, wat voor
dan eens met het Roode meir, daar hetmaar te gelyk ooknen hy daar meent
ook niet verre af lag, verwart wierd.dien naam aan volkeren gevende, die zeer

Plinius en Mela, noemen de Roode zee,
gelegen waren, enverre van Indien af

de Indische; Herodoot lib. I. de Persischegeenzins toequam.aan welke de zelve
Golf de Roode zee, zeggende, dat dedat de ChaldeescheHierom is ’t ook
Eufraat in de Roode zee stort, (’t geenUitlegger die plaats Zephan. 3. 10 van de
alleen van het qualyk plaatzen van ’t roodevan de rivier derrivieren der Mooren
meir komt) ook noemt hy ’t Roode meirIndiaanen vertaalt.
lib. ii. en 1y. de Zuidzee, en de Persischepag 62. verstaat doorDog Strabo lib. I.
zee ; en Dionysius (dat nog best is) deEthiopiers alien, die van ’t Oosten tot
Ethiopische.t Westen langs de stranden van den

Daar zyn Schryvers, die (’tgeen nogoceaan woonden ; ’t geen een groot licht
verder buiten ’t spoor is) deze zee tusschengeeft aan veele plaatzen van deze en gene

Ta¬

Ulysses

A n
t Roode

meir.
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mers die de Ouden kenden) alleen in Ara-Taprobana en Africa plaatzen. Hoe zy
bien viel. Waar uit dan blykt, dat hydat vast maken zullen, is onbegrypelyk,

geendoor dien wicrookryken Indiaan ,ten ware zy ons ’t Gelukkig Arabien voor
anderen dan den Arabier, verstaat. Dat

Taprobana in de vuist konden douwen.

nu de Grieken en Latynen de Arabiers,Strabo begrypt elders deze zee onder
en de volkeren ontrent ’t Roode meirde Atlantiscne, ’t geen wel een gezonde
Indianen noemden, is geen wonder, de-sprong is, volgens welke hy de Indische
wyl beide deze volkeren met de Indianen,zee (als hy ’t zoo begrypen wil) al mede

en die weer met hen, hunne Waaren ver-de Atlantische zou konnen noemen, voor
handelden, en zamen als volkeren van hetzoo verre men van de eene al mede in de
Oosten aangemerkt wierden, zonder datandere komt.

zy die zoo net, als wel behoorde, vanDionysius Perieg. spreekt ook elders van
den anderen wisten te onderscheiden. Ende z-ea: Sabai, of de Sabeen in Indien;
hier van daan is het , dat de Ouden alledaar nogtans de Sabeen, niet in Indien
de landen, zoo wel beneden, als bovenmaar in Arabien, en ontrent het Roode
het Roode meir, Indien noemden.meir, hunne woonplaats hadden.

Pausanias lib. vi. Eliac. prior (dat nogSeneca zegt van de rivier den Tigris:
2. al verder gaat) plaatst de Seres der OudenTepidum rubenti Tigrin immiscet freto.

of de Chinezen) ontrent de zyden van
dat is :

het Roode meir, en niet verre van Ethi-

Den laauwen Tigris met het Roode meir ver- opien.

mengt. Om dan de gedagten der Ouden het
naaste uit te drukken, moet men zeggen,Men ziet daar, hoe hy die rivier, die
dat Indien, daar zy af spraken, niet an-

in Mesopotamien was, en zig in de Gols
ders dan het Gelukkig Arabien, en het

van Persien ontlastte, beschryft, als of zy
land daar ontrent, geweest zy.

in ’t Roode meir , dat 'er verre af lag,
V. Gaven de Ouden den naam van In-

Enookzich uitstortte; gelyk wy dit bevorens diën ook wel aan Tartaryen; een misslag aan Tar¬ook van Josephus aangewezen hebben. die by zommigen hedensdaags nog wel taryen.Eustathius zegt op die zelve grond ook,
gevonden word.dat de Roode zee tot Indien behoort.

Dus noemt Suidas de Scythen elders
Josephus zegt ook lib. I. Antiq Judaic.

Indiaanen.
cap. 6. dat Joktans thien zoonen, van de

Herodoot zegt in zyn 1v. boek, de Scy-
rivier Cophenus af, die in Indien is, tot

then, die binnen de gracht Contrent den Bos-aan Assyrien zich uitstrekten.
phorus) woonen, voeren oorlog op het ys , enNu is het wel waar, dat Plinius lib. vI.
vaaren met wagens over zee tot aan de In¬cap. 23. Mela lib. in. cap. 7. Arrianus
diaanen. Dit zal immers al mede maar

lib. iv. 8 22. van die rivier, als in Indien
een soort van Europische Tartaren zyn.gelegen , spreken; maar het is ook zeker,

In zyn vir boek spreekt hy van India-dat Joktans zoonen (gelyk over Havila en
nen in Xerxes leger, dewelke houte klee-

Ophir, reeds getoont is) in ’t Gelukkig
ren, riete bogen, en riete schichten, metArabien, en in Ophir, niet verre van Sa
yzer beslagen, hadden; maar waar zyba, en by de Cassaniten, gewoont heb-
t'huis hoorden, blykt daar niet.

ben; en dus blykt dan, dat dit Indien,
Plinius verhaalt lib. II. cap. 67. uit Cor-en die Indische rivier Cophen, waar van

nelius Nepos , dat 'er eertyds zekere ver-Josephus sprak, al mede niet verre van
maarde vaart om den Noord geweest is,’t Roode meir gelegen was, en dus, by
ten bewyze van het welke hy bybrengt,wat verder voortgang, of wyder uitsprong, dat aan Q. Metellus Celer, te dier tyd

aan ’t land van Syrien en Fenicien, paalde;
wel Borgermeester nevens C. Afranius,hoedanig hy ook op die zelve grond elders
dog ook Stadthouder van Vrankryk zyn-zegt, dat Indien aan Egypten grenst.
de , van den koning der Suaben eenigeOvidius spreekt in het u. boek van zyn
Indiaanen geschonken waren , die, uitAlmanach van den wierookryken Indiaan,
Indien ten handel gevaren , door storm

zeggende tot Bacchus : en onweder in Duitsland vervallen waren.
Sithonas, &amp; Scythicos longum est narrare Door dit Duitsland, verstaat hy zeker-

triumphos lyk dat deel van Duitsland, daar de Wezer
Et domitas gentes, thurifer Inde, tuas en de Elve (tot hoe verre zich van ouds

’t gebied der Swaben uitstrekte) in dedat is, na Hoogvliets vertalinge,
Noordzee storten.kZal al uw krygstroféen niet tellen op myn

Vraagt men nu, van waar deze Indi-fnaaren,
aanen, en hoe zy daar verzeilt quamen :gy de Tracièrs en Tarters en het landHoe
Het waarschynelykste is, dat zy van het

Der Indiaanen, ryk van wierook, heht ver- Noorden gekomen, en dat het Tartaren
mant. geweest zyn, die van gene zyde van kaap

Tabin (by Plinius jugum Tabin genaamtNu is yder bekent, dat de wierook (im-
daar
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Ook zegt Cornelis de Bruin in zyne voor-daar by ongeval uit Moscovien, of wel

noemde reize, fol. 88. dat men teAstra-van Astrakan, aangedreven zyn, een stadt
can niet alleen de ingeboornen en andereaan de rivier de Wolga, daar men Tar-
Tartaren , daar woonende , Indiaanenters heeft, die nu en dan al mede Indiaanen
noemt; maar dat men daar zelf ook welgenoemt worden; gelyk Cornelis de Bruin
Armeniers, en ware Indiaanen , heeft,dit in zyn laatste Tractaat , wegens zyn
hoedanige daar in vroeger tyden ook zul-reize door Moscovien, Persien, &amp;c. naar
len of konnen geweest zyn, en die zooIndien, fol. 92. getuigt.
door storm in Duitsland zouden konnenHet zouden ook wel Tarters, zeer na
wezen afgedwaalt.aan Cathay, of China, palende, konnen

Uit al het welke dan zeer klaar blykt,geweest zyn, alzoo de ervarenheid geleert
in hoe wyden beteekenis de Ouden In-neeft, dat de Russen en Samojeden, door
dien, en de Indiaanen, genomen, en hoeeen naauwe opmerking op de zee boven
wild en verward, zy daar van na hunnekaap Tabin (die de Oude Cimbren de
duistere kennis gesproken hebben.doode zee, om hare stilte, noemden) de

Het verdient ook grootelyks zynever-zelve in de stille tyd, en als zy niet be¬ De Ou-
wondering, dat zy, niet tegenstaande al den stel-vrozen is, niet alleen weten te bevaren,

den veelhun licht, nogtans zoo menigerlei uiter-maar ook die reize in weinig dagen af
uiterstensten van de wereld gestelt hebben.leggen. der we-

Dus stelden zy Gades, noemende datKonnen dit de Russen en Samojeden, reld.
het uiterste, en als buiten de wereld ge-waarom zouden de Tarters, nabuuren der
pouwt, hoedanig'er Plinius lib. v. cap. 19.Indiaanen, met welke zy zoo lang gehan-
af spreekt. Enzoo zegt Juvenalis in zyndelt hebben, dit ook niet konnen doen;
x. Schimpdicht :en wel te meer, dewyl men in later tyden

klaar ontdekt heeft, dat men uit Mosco¬ Omnibus in terris quæ sunt  Gadibus usque
vien , zelf ook te land , tot in China, Auroram ay Gangem
gereist heeft. dat is :Immers ik ben van oordeel , dat de

De gantsche wereld door in alle lugt en landen,Russen van die vaart grondige kennis heb-
Van ’t verreGades af tot Ganges ryke stranden.ben, of altoos als zy maar willen , wel

konnen hebben, maar dat zy die voor zich Horatius stelt elders de Arabiers , als
zelven, en die vaart voor andere verbor-

woonende in het uiterste der wereld, voor.gen houden; van welke, indien wy die
Quid Maris extremos Arabas ditantis &amp;zoo wel, als zy kenden, wy te beter de

Indosmogelykheid zouden konnen aanwyzen,
hoe deze Indiaanen, of Tartaren, in het dat is, na onze uitbreiding,
ryk der Swaben vervallen zyn. Zal ikhier spreken van de zee, den Arabier

Dien de zaaken van Moscovien eenig- Het allerverste van de volken afgelegen
zins bekent zyn, zal ook weten, dat in

Verrykende , die aan den Indiaan baar zegen
’t jaar 1653. een Moscovisch Ambassadeur,

Neerstroomt in zynen schoot, zoo mild als
vanKneez Theodorus Jacowits Boicow ,

een rivier.
Tobolsk, de Hoofdstadt van Siberien, te
land naar China gereist, en dat die reize Dan stelden zy weer de Britten, als aan
in vier maanden door kooplieden van t einde der aarde woonende , hoedanig
Moscouw gedaan is. Horatius lib. I. Ode 35. 'er af spreekt :

Hier by kan men op nog zekerder gron- Serves iturum Cesarem in ultimos
den voegen de reize van de Heer Evert

Orbis Brittannos a—
Ysbrand Ides , die, na dat 'er in’t jaar 1689.

dat is :den 3 September, een vrede tusschen den
Caaar en Keizer van China gesloten, en Bewaar toch Cesar, die zig wil op reis be¬
de weg door gedurige ontdelckingen en geven
handelingen der Moscoviten met de Chi- Naar de Brittaniers, die aan ’t eind der we-
nezen nu volkomen bekent geworden reld leven.

was, als Gezant, uit naam van Czaar
Van welke Brittanniers men egter ookPeter Alexewits, in ’t jaar 1692. na China

weet , dat zy by Julius Cesars tyd denvertrok, gelyk door den weg, by hem
Romeinen eerst bekend, en onderworpengehouden, uit een Kaart daar van opge-
wierden.stelt, en uit aanteekeningen van de Heer

Dan stelt de zelve Horatius in 't I boekNicolaas Witzen, in zyn leven Borger-
zyner Brieven, in de rste Brief wederommeester van Amsterdam, en Bewindheb-
de Indiaanen, gelyk in de pas aangehaaldeber der Oostindische Maatschappy aldaar,
laats met de Arabiers te zamen, ook inverbetert, klaar na te speuren , en daar

die zelve rang alleen, voor:uit de mogelykheid van ’t voornoemde
vervallen van Tarters in de Noordzee zeer Impiger extremos currit Mercator ad Indos.
ligt af te nemen is.

dat1
I. DEEL.
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schen en voorzeggingen over dien keizerdat is:
zoo breed van Indien, en de GaramantenDe wakkre koopman, durft kloekmoediglyk
gelyk wy te voren zagen) hebben ge-bezoeken

sproken; behalven dat Lucullus overwin-Den Indiaan, tot aan de verste wereldshoeken.
ning van Mithridates, en de daar op ge

Virgilius spreekt, in ’t I boek van zyn volgde oorlogen met Tigranes, koning
Landbouwgedichten , van Thule als de van Armenien , tot nadere ontdekking

uiterste grens : van Indien veel aanleiding konde gegeven
hebben.— Tibi serviat ultima Thule.

Maar indien wy eens letten, hoedanig Ook spra¬
dat is :

ken zyde Ouden van de zaaken, die uit Indien
zeer ver-Dat t vergelegen Thule u eindelyk magdienen. quamen, gesproken, en welke goederer
ward van

en zeldzaamheden, zy van daar gekrege de goede-In zyn viII. Herdersdicht, spreekt hy
hebben, zullen wy uit dat weinige, we ren enweer van de Garamanten aldus:
der veele klare blyken van hunne groote zaaken

van In-Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes. onkunde in de Indische zaaken aan de
dien.

hand krygen.dat is:
Horatius zegt lib. in. Ode 24Ismaar, of Rhodope of de verste Garamanten.

Thesauris Arabum, &am; divitis Indiæ.En dit bevestigt de zelve Dichter lib. vI.
Aneid. dog voegt daar weer de Indiaanen dat is :

dus by hen :
Den schat van Arabier, en ryken Indiaan— Super &amp; Garamantas &amp; Indos

Proferet Imperium.——
De Hebreen, die voor Salomons tocht

Homerus noemt in ’t I. boek van zyn na Ofir van geen ivoir wisten , kregen
daar door eerst kennis van elpenbeen, enOdyss. ys 30. de Ethiopiers, teyarot wydta-

dat is: de uiterste der menschen. van ’t goud van Ofir; dat de Rabbynen,En in ’tIV.

boek melt hy van Menelaus, dat hy stoni onder de zeven soorten van goud , voor
het beste opgevengezonden te werden door de Goden na

’t Elyzisch veld, en na de einden der aarde ; Wat het ivoir betreft , dat noemden

over welke woorden Strabo lib. iI1. pag de Hebreen dan eens v noy karnooth scheen,
dat is, hoornen van elpenheen, of cigentlyk270. zegt, dat dit te Tartessus in Spaan-

jen was. hoornen des tands , gelyk wy dat Ezech.
27. 15. en nergens meer ontmoetenDan spraken zy weer van Cerne, ’t geen

Dan noemden zy het w’an ju scheenhet uiterste, gelyk wy elders toonen, ge-
naamt wierd, om dat dit eiland het uiterste habbiem, dat is , tand der olifanten, of

wel jw scheen, een tand, alleen.van de Colonien der Feniciers aan die kant,
Ontrent de kolommen van Hercules, was, Plinius zegt lib. viil. cap. 3. dat Juba,

koning van Mauritanien , die tanden ookDan noemden zy weer het land, dat Atlas
koning van Mauritanien beheerschte, het hoornen noemt, gelyk Varro lib. vi. de

Ling. Lat. en met hem Pausanias lib. V.uiterste, gelyk by Ovidius, in ’t v boek
zeggende dat het ivoir van de horens, envan zyne Herschepping Fab. 17. te lezen
niet van de tanden komt; een klaar be-is.

Herodoot, die 400 jaaren na Homeer leef- wys dat hy noit dit dier gezien heeft;
de, lib. iin. Cambyses als zeer vertoornt gelyk nader lib. I. af te nemen is , daar
tegen de Mooren, of Ethiopiers, die hy rond uit zegt, dat het ivoir lang voor
ontrent Egypten lagen, invoerende, zegt het dier zelfs bekent was,

dat hy tegen de zelve uittrok, zonder Strabo melt lib. xvi. dat zy geen gewrig-
overslag te maken, dat hy aan de uiterste ten hebben en zich niet buigen konnen. Van
einden des aardbodems zig te velde bege al het welke het tegendeel dagelyks be

vonden word.ven zou.

En dus verwarden zy alles zoo onver Dus noemt Camerarius nevens meer
staanbaar door malkanderen, dat het of anderen , de tanden ook horens ; doch

voor henmet de berigten en tochten , Aristoteles lib. in. de part. Animal. Hero¬

open gelegt, of wel met hun eigen schry- doot en Plinius lib. viil. cap. 3. noemen
ven, zeer scheen te stryden. ze tanden; welke naam men’er nog aan

Ook is het te verwonderen, dat de Ro- geeft, hoewel die stoffe meer een hoorn
dan een tand schynt, alzoo zy niet uit demeinen , die in de tyd van Crassus en
kaaken , maar uit het bekkeneel voort-Cassius, tegen de Parthen oorlogden, en
komt. Ook vint men die maar in dedie in Augustus tyd over hen, en andere
mannekens, en niet in de wyfkens. Im-volkeren, tot aan den Euphraat, heersch-
mers , dit is ’t gevoelen van de Heerten, noit geen tochten na het eigentlyke
Ludolf, en andere GeleerdenIndien, daar zoo na by, gedaan hebben,

Homerus spreekt in zyn lliad. in ’t IV.daar nogtans de Dichters in hunne wen
boel-
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is ’t zeker , dat zy de eerste volken vanboek Ys 151. wel van ’t ivoir, toonende,
't Oosten niet konnen zyn , alzoo by zedat het in zyn tyd al geverwt wierd:
daar na, als na 't Zuiden in opzigt van

de p'ôre rie r inibarre yorn Boirien getirn Persien leggende, beschryft. Wie heeft
Myoris ie xeipe, taghter ixueras iexort ook oit van schuitjens der Indianen van

dat is : een lid van een riet , wie oit van hen
gehoort, dat zy hunne vrienden, tot pu-Gelyk of eene vrouw ’t ivoir, om tot de kaaken
derdom gekomen, dooden en opeten, ofDer paarden , en tot haar aanzienlyk
dat hun zaad, en dat der Mooren, swart

hoofdsieraad
is, een versierzel zonder eenige grond :Te dienen, had geverwt met purper dat men

waar uit het zaadwant is hun bloed ,
maken

gemaakt word, rood, gelyk het onze;Kon op zyn Carisch, of Meonisch, voor
en is de melk uit de borsten der vrouwen

t gewaad.
wit, om wat reden zou dan haar zaad
anders, dan ’tonze, zyn -Maar nergens leest men by dien Dichter In dat zelve boek zegt die Schryver

van den Olifant zelf in ’t byzonder.
van de Indianen verder: Onder de andereHoratius spreekt lib. ii. Epist. 1. (’t geen
Indianen zyn de strydbaarste, die nevens de

al vry wonder is) van een witten olifant;
Bactrianen woonen , en voornamentlyk dievan welke Alianus lib. iiI. cap. 36. zegt,

om ’t goud gezonden worden. De andere In-dat zy zelden gevonden worden.
dianen grenzen aan de stadt Kaspatyras, enMen moet hier egter by voegen, dat
aan ’t gewest Paktyas, en woonen na ’t Noor-zy ’t ivoir niet alleen uit Indien, maar ook
den. De morgenzon valt by die volken ’t al-nevens het dier zelf, uit Africa, en wel
lerheetst, en niet gelyk by andere volken,uit Libyen, volgens Athen. lib. I. kregen;
daar de zon ’s namiddags allerheetft is.met dat onderscheid nogtans, dat zy ’t In-
’s Namiddags is de zon daar zoo, als opdisch ivoir voor het schoonste, en die

andere plaatzen de morgenzon, daar naolifanten voor de grootste, en de beste
word zy allenskens kouder, tot datze onder-in den oorlog , hielden , dewyl die 22
gaat, en dan is het zeer koud.mannen voeren konden ; en daarom is

Het alleruiterste der bewoonde gewesten nahet , dat de Dichters meest van het In-
't Oosten is Indiën ; alwaar de viervoetigedisch ivoir spraken.
dieren en vogelen, veel grooter vallen dan enVan de Ganges, en den Indus, de twee
andere landen , uitgenomen de Niseische paar-grootste rivieren van Indien, spraken zy
den ; want deze mogen tegen de Medische inveel , dog mede zeer wild en verward,
groote niet op.mengende veele fabelen onder weinig Hier spreekt hy weer van Indianen, diewaarheden, die eenig licht aan de zaak
neffens de Bactrianen woonen, die immers

zelf konden geven.
voor geen Indianen by iemant konnenDus plaatst Ptolomeus, die nog een van
doorgaan. Dan spreekt hy weer van an-de besten is, den Ganges in Taprobana,
dere Indianen , grenzende aan de stadt’t well hy nogtans by de kaap Comoryn
Kaspatyrus, aan ’t geweste Paktyas, in

stelt.
’t Noorden gelegen, een beschryving opHerodoot lib. iii. van de Indiaanen spre-
welke geen Landbeschryver of Landken-kende, geeft 'er ons dit van op: De In-
ner oit te regt raken zou; en vooral zoudiaanen, ten minsten die tot onze kennis ge¬
hy in Indien niet vinden eenige volken,komen zyn, en waar van iets zekers verbaalt
daar de morgenzon ’t heetst valt, en daarword, zyn de eerste volken, die in Asie na
de namiddagzon minder dan die, of daarden dageraat, en opgang der zonne woonen.
het, na zons ondergang, zeer koud is.Zommige Indiaansche volken zyn veehoeders,
Indiën is ook geenzins het alleruitersteandere niet. Ider schuitje by hen is van een eenig
der bewoonde gewesten; maar nog aller-lit van een riet gemaakt. Als iemant van
bespottelykst , is dat hy van de viervoe-hunne bloedverwanten zick is, word by, in
tige dieren en vogelen in dat Indien be¬weerwil, en schoon hy ’t loochent , de man
schryft, vermits men by geen ander Schry-van de mannen, de vrouw van de vrouwen,
ver daar oit van las, nog by geen Bereizergedoodt ; zoo word hy ook, die tot hoogen
van gantsch Indien daar oit af hoorde.ouderdom gekomen is, omgebragt en opgegeten.
Lib. iv. zegt hy, dat Asien tot aan Indiensn verw zyn zy de Mooren gelyk , hoewel
bewoont word, maar dat de plaatzenhun zaad niet wit maar swart, gelyk de
achter Asien woest en onbewoont zyn.kleur des lichaams, is. De Mooren schieten
Zoo schreef noit een kenner van dat land,ook zulken zaad uit. Deze Indianen leggen
maar wel yemant die Indien niet kent.verre van de Perfianen, en na 't Zuiaen,

Zy spraken nu en dan ook van eenigezoo dat zy Darius geenzins onderdanig
vogels. In de Heilige Schrift lezen wywaren.
I Reg. 10: 22. van paauwen, by andereYder reden, die hy daar opstelt, is niet
papegaajen vertaalt. En van deze lezenzonder een grove misslag ; want hoeda-

wy by Curtius lib. IX. I.nige Indianen hy daar ook meent, zoo
Ovi-12



Zy wister
ook zoo

van zon

mige spe¬

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,68

Ovidius zegt in 't II. boek van zyn zien, dat Exod. 25. en 30. ook Gen. 37. ceryen en
en 43. daar van myrrhe, calmus, onich droguen,Minnedichten ook :

te spre-en galban, gelyk 'er Psal:45: 9. ook vanPsittacus Eois ales mibi missus ab Indis
ken.myrrhe, aloe en cassie, gesproken word

dat is: doch van kanneel, ’t geen nu een eigent
De papegaai my uit het Oosten toegezonden lyke specerye is, lezen wy maar eens Exod.

30. 23. en nergens meer van de zelve,Van slangen spreekt Strabo lib. I. en II
of eenige andere, dan Apoc. 18: 13. Vanpag 124. en Megasthenes zegt, zulke groote
de regte speceryen van Indiën nu sprakendaar gezien te hebben, die harten en stie-
de Ouden zoo verward, als of zy die noitren inswolgen. Dit laatste ook van Strabt

gezien haddenlib. II. aangehaalt, schoon wat onwaar Ovidius in ’t x boek van zyn Herschep-
schynelyk, is egter voor zoo verre waar, ping spreekt van verscheide droguen endat er slangen van die groote (hoedanige

vankanneel:
ik 'er zelfs , van 24 en 36 voeten lang,

— Sit dives Amomogezien heb) gevonden worden, die ge-
Cinnamaque costumque suam sudataque lignoheele verkens en harten , tragten in te
Thura ferat, floresque alios Panchaica tellus.swelgen, ook wel ten grooten deelen in

geswolgen hebben, dog aan welke zy ten dat is, na Vondels vertalinge:
halven gemeenelyk stikken, niet tegen- Al draagt Arabie kanneel en sterke kruiden

staande zy hun bovenste kaakebeen als een En geur en wièrock, dat door ’t straalen uit
waajer konnen uitzetten. den zuiden

Van 't Algummimhout en gesteenten. Van vette boomen drupt, en bloemen eel van
leze ik iReg. 10: 2, 11. ook; doch zeer aart.

weinig.
En dus spreekt de zelve Dichter in ’t 111.Van aapen lezen wy ook iets 1 Reg.

boek van zyn Almanach, weder van de10. 22. En in Hanno's tocht hebben wi
kanneel en wierook, als hy tot Bacchusdaar van iets, onder de naam van ruige
zegt:wyven , gezien, gelyk wy ’er nog van

zullen aanhalen; als wy over Plinius by- Cinnama tu primus, captivaque Thura dedisti.
zondere kennis van Indien spreken zullen

dat is :
Dus spraken zy ook van het ebben-

Gy offerde allereerst kanneel en wierookgeuren.hout, als van iet zeldzaams.
Virgilius zegt in ’t boek van zyn Land

Maar op een wonderlyke wyze Ghoewel
gedichten :

zonder eenig bewys , en tegen de waar-
India mittit Ebur —— heid aan) handelt hy van de kanneel ver-

dat is : der in ’t xv. boek van zyne Herschepping,
als hy Fab. xxxvII. ys 394. enz. van denHet ebbenhout word ons uit Indiën gezonden.
vogel Fenix zegt:

Ezech. 27. 15. word onder de geschen-
Una est, quæ reparet, seque ipsa reseminet ales

ken der Dedaniten ookebbenhout getelt.
Assyrii Phaenica vocant. Necfruge, necherbis,Ook viel het , zoo Herodoot lib. iin. en
Sed thuris lacrymis, &amp; fucco vivit amomi.Plinius lik. vi. cap. 30. zegt, in Ethiopien;
Haec ubi quinque suæ complevit sæcula vitæ,en de eerste teekent lib. n. cap. 110. aan
llicis in ramis, tremuleve cacumine palmae,dat Sesostris de Wester-Ethiopiers dwong
Unguibus amp; pando nidum sibi construit ore.ebbenhout tot schatting te geven.
Quo simul ac cafias &am nardi lenis aristas,Virgilius zegt lib. ii. van zyn Landge
Quassaque cum fulva substravit cinnamadichten,

myrrha;
— Sola India nigrum Se super imponit : finitque in odoribus vum.
Fert Ehenum ——

dat is, na Vondels vertalinge:dat is :

Een eenig vogel word ter werelt noch gevonden,’t Swart ebbenhout verschaft ons Indién alleen.
Die zich berbaart en teelt, de Fenix op de

Doch hier mede spreekt hy tegen de gronden

dagelykze bevinding, en het zeggen van Des Assyriers genoemt. Dees leeft by kruit
Dioscorides lib ui. die Ghoewel mede zon- noch vrucht,

der grond) het Ethiopisch ebbenhout de Maar slechts by wierrook en kanneel in zui-
voorrang voor al het andere geeft ; daar vre lucht.
nogtans het schoonste swart ebbenhout Vyf hondert jaaren oud, sticht dees met bek
(want daar is ook wit) in verscheide deelen en pooten ;

van Indien, en het beste, zoo de kenners In eik of dadelboom zyn nest, met geur be¬
zeggen, op ’t efland Mauritius valt. gooten,

In Gods Woord word ook wel ver- Ea nardus, en kanneel, en mirre,euriekendhout
scheide maalen van speceryen gemeldt; Hier zet by zich,en endt zyn leven,eeuwen oud,
doch dit waren, meest droguen. Wy In ’t midden van dien geur.

Van
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schyn van reden zeggen, dat zy in die gewestenVan de wierook zegt Virgilius in 't I.

boek van zyn Landgedichten : voorkomt, daar Dionys is opgevoed :Ex

dat groote vogels, deze stukken, die wy, naIndia mittit Ebur, molles sua Thura Sabei.
den voorgang der Feniciers, cinnamoom noe¬dat is:
men , in hunne nesten slepen , die van klei’t lvoir zend Indien, den wierook de Saheen. op steile bergen, daar geen mensch opkomen
kan, gemaakt zyn. De Arabiers voeren deEn in dat zelve boek zegt hy :
ledematen van doode ossen , ezels en ander— Solis est Thurea virga Sabeis.
groot vee , in groote stukken gehouwen, na

dat is : die plaatzen, en vertrekken van daar, na
dat zy die nevens de nesten neergelegt hehbenMen vind in Saba maar alleen de wicrook-

voomen. Op deze stukken vlecsch komen deze vogels
toeschieten , slepen die in hunne nesten, dieBochart zegt in zyn Phaleg. part. 1.
niet magtig de zelve te dragen, van een ber-

dat de wierook alleen by de Sabeen, en sten, en ter aarde neevallen, waar op de
niet in Indien , nog in Ethiopien, nog drabiers toeschieten en de cinnamoom opra¬
op den Libanon, ja zelf niet in Panchaia pen. In dezer wyze bekomen de Arabiers
in Arabien, viel. Nogtans heeft de er- de cinnamoom, en verzenden die daar na
varenheid geleert, dat zy ook op andere naar andere gewesten. Wiehoorde oit zoo
plaatzen vallen moet , alzoo ’t zeker is, van de kanneel , ’t zy in opzigt van de
dat de Chinezen en Indiaanen , die zoo plaats, daar zy valt, ’t zy in opzigt van
veel van wierooken houden , die geen- de manier, om ze te bekomen, spreken;
zins van daar, maar wel uit Indien be¬ ’t Is wel verre van daar, dat zy nergens
komen. dan in Arabien groeit. En om klaarder

In het inn boek van zyn Almanach be¬ te spreken , de regte kanneel valt niet
schryft ons Ovidius in de pas aangehaalde daar, maar in ’t eiland Ceilon, en nergens
plaats, daar hy van Bacchus overwinning anders: want hoewel ’er ook eenige kan-
van het Oosten spreekt, ook den wierook ; neel op ’t eiland Mangindanao, en elders
maar als uit Indiën, en niet uit Arabien groeit, zoo is dat maar alleen een bastaart
(te voren by hem Panchaia genaamt) ko-

soort van kanneel; behalven dat men de
mende, ten ware men door zyn Indien, kanneel ook op een geheel andere wyze
volgens den trant der Ouden, weder het bekomt; gelyk zy best weten, die de
gelulckig Arabien wilde verstaan. zelve op Ceslon gewoon zyn van de boo-

By Plautus in Curculion. Act. 1. Sc. 2. men zelf af te schillen. Daar immers geen
zegt iemant: vogels te pas komen, en nog minder al
Tu mibi stacte, tu cinnamomum, tu rosa, die verdichte huspot, die hy'er maar by-
Tu crocinum, &am; casia es aaa¬ flanst.

Strabo zegt lib. xvi. dat de wierook,dat is :

myrrhe en kanneel, ontrent de stedenGy zyt my myrrhevogt, kanneel, gy zyt myn
Arsinoe, Diza en de haven Daphnus, ofroosje,
wel ontrent ’t gewest van Apollo, en inMyncassie en zaffraan, die met een lieslyk
’t gelukkig Arabien , viel. En in zynbloosje
xviI. boek spreekt hy van het TrogloditischMyn hert een fellen gloet inwendig voelen doet
gewest, ontrent Ethiopien, en vervolgens
tot aan ’t uiterste der aarde, alwaar hy alDe Ouden zeiden, dat Ptolemais een

nia¬stadt in het land der Troglodyten mede van kanneel, daar groejende, gewag
buuren der Ethiopiers, kanneel gaf maakt, gelyk hy dat land ook ’t kanneelen

dat dit land niet verre van ’t roode meir lag land noemt.

Strabo bevestigt dit eenigzins lib. XVII. wat voorMaar laat ons eens zien ,

pag. 790. zeggende, dat Sesostris geheel kennis Pli ius, die dog alles navorschte,

van Indien had, en wat hy ons van alEthiopien doorliep, tot aan het land, dat
deze zaaken zegt.de kanneel voortbrengt; het welkc Plinius

Dat hy lib. II. cap. 67. dien wonderly-de kaap van Mossylites noemt, heden met
den naam van kaap Gardafuy bekent. ken tocht van Hanno nog fraajer opschikt,

dan Hanno zelf, zeggende, dat hy doorWonderlyk slegt uit zich Herodoot lib.
iil. over de kaneel. De cinnamoom, zegt de Spaansche zee tot aan ’t Roode meir

Afrika rond geloopen zy, hebben wy be¬hy eerst dat, nevens de wierook, myrrhe
vorens gezien , en zal dit nog nader uiicassie en ledanum in Arabien, en (’t geen een
hem blyken; daar hy zich zelven tegengroote misslag is) daar alleen valt. Daar

na zegt hy van de cinnamoom in 't by- spreekt.
Hy spreekt ook elders van ’t eiland Ty-zonder: De cinnamoom plukken zy (te we-

los, gelyk ook meer andere , ’t geen zom-ten de Arabiers ) nog wonderlyker wyze
mige Geleerden voor ’t eiland Babnein,(te weten als de vorige gemelde droguen
in de golf van Persien, houden.want hoe, en in wat land , de cinnamobn

In ’t vi. boek cap. 17. spreekt hy van degroeit weten zy niet ; ten zy zommige inet
Tar-
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Christus 527. en vooral , wanneer tweeTartaren van het koninkryk Camul of
Monniken, die met David, of eenen AdadCambaloe , handelende met kattoen en

koning der Axuwiten, overwinnaar derzyde welke zy uit de bladen der boomen,
Homeriten, wien zy tot het Christendombereiden, die zy afschillen, in water weeken,
gebragt hadden, naar Indien trokken, enkaarden, weven, en daar van zyde kleederen
by hunne wederkomst deze wormen voormaken.
ontrent 450 jaaren eerst in Italien bragten ;enEen wonderlyke beschryving,
daar de zyde al lang te voren was aange-gantsch niet na waarheid, behalven dat
bragt, zonder dat 'er by verhaalt was,ook die kattoendragende boom, niet de
dat zy dus van deze wormen gesponnenkapochoom,maar alleen de kattoenheester
wierdt.is ; hoewel’er ook een kattoenboom is, van

Met een woord moeten wy hier bywelke Prosper Alpinus en Veslingius melden,
voegen , dat de Ouden nogtans, en ooken die daar ontrent overvloedig valt
Ptolomeus, de Serica Regio, dat is, ’t landHy spreekt daar, zoo verre het ons
der Seres, en Sinarum Regio, dat is, ’t landtoeschynt van die volkeren, die de Ouder
der Chinezen, nog plagten te onderschei-Scres noemden, en hedensdaags met de
den.naam van Chinezen bekent zyn. Dat deze

dieWy gaan met Plinius weer verdervolkeren met kattoen en zyde van oudt

datlib. vi. cap. 18 van den Ganges zegthandelden, is wel waar; maar wie hoorde
O-zyn oorspronk by de meesten vooroit dit een van beiden uit boombladeren
Ikbekent en onzeker gehouden word.toebereid of dus behandelt wierdt, als hy

wil wel gelooven, dat hy, met opzigt opbeschryft:
zyn leeftyd, daar in de waarheid spreekt;in de kattoen-Het beste kattoen valt
dog hy dwaalt niet, als hy zegt, dat an-die ze gezien3vrugt, gelyk ik, en andere
dere zyn oorspronk in ’t gebergte van Tar-weten, en diehebben, en nog bezitten.
taryen stellen, aangezien hy, en de IndusDe zyde komtword heel anders bereid.
beide uit den berg Imaus of Caucasus, ofvoort van zekere wormen , daar expres
cigentlyk uit het gebergte Dalanguer opna genaamt. de grenzen van Tartaryen, na alien schynPausanias lib. vI. Eliac. prior spreekt
hunnen oorspronk hebben; maar dani inook van de Seres; maar plaatst de zelve
dwaalt hy , dat zig maar 19 riviereninontrent de kusten van het roode meir
den zelven ontlasten, daar 'er zig wel30Hy spreekt in ’t einde van dat boek ook
instorten. Gelyk hy ook de naamen vanvan de zydewormen, dog zoo wonderlyk.
eenige der zelve noemt, maar zoo won-dat men moet oordeelen, dat hy die noit
derlyk , dat'er alzoo weinig uit te komengezien heeft
is, als uit al zyn kromme naamen van deVirgilius, die ontrent 70 jaaren vroeger,
steden en volken van Indien. Deze ri-dan Plinius, of in ’t jaar 3909 leefde, zegt
vier stort met zyn twee grootste mondenin ’t II. boek en 121 ys van zyn Land-
by Satigan in ’t Westen, en by Chatigangedichten mede, dat de zyde van boomer
in ’t Oosten , in zee ; daar van Pliniusquam :
lib. vi. cap. 20. wel zegt, dat hy tweeQuid nemora AEthiopum molli canentia lana :
monden heeft , dog geeft aan de plaat-Velleraque ut foliis depectant tenuia Seres :
zen, daar hy in zee valt, de naamen van

dat is, na Vondels vertalinge: kaap Calingan in ’t ryk Tarnasseri, en
de stadt Dandagula, die gantsch niet be¬De Moorsche bosschen , wit van hoomwol
kent zyn; behalven dat de Ganges Gang-zagt in ’t pakken,
by den Inlander genaamt) ook veel an-De Seres , die de zyde afkemmen van hun
dere monden heeft, met welke hy in detakken.

golf van Bengale stort. Deze mondenEn Claudiaan, het zelve vaststellende, stelt Ptolomeus, een van de beste kenners
spreekt ’er al mede af, als van zulke vel- der Oostersche landen, onder de Ouden,
lera, lib. in. de Consul. Honorii. op 18 of 19, dog andere beter op 22 of
Indus ebur, ramos Panchaia, vellera Seres. 22; graaden; hoewel de Ganges ook (zoo

men wil) by Goa in ’t land van Salsette indat is:
zee valt. In ’t zelfde boek cap. 19. spreekt’t Ivoir geeft d'Indus, en Panchaja zyne takken,
hy ook van de Ganges, en zegt , dat,

De zyde de Chinees.
zoo als men die gepasseert is men in
Bengale komt. Van welke rivier StraboMaar het is geen wonder, dat de Ou-
lib. Xv. melt, dat zy van weinige bezogt,den van de zyde, en van waar zy voort-
en Indien van weinig menschen gezien is.quam, z00 qualyk oordeelden: want men

Hy spreekt ook van de groote stadtkreeg lang te voren kennis van de zyde,
Martaban, in een ryk land (maar waareer men iets van de wormen geweten

dog) gelegen. En ook van Malaccaheeft. Deze laatste, en de wyze van
zeer goudryk, zoo by zegt, en voor derhun spinnen , wierden eerst bekent ten
Ouden aures Chersonesus, dat is, ’t goudetyde van keizer Justiniaan, in ’t jaar van

haly
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hals eiland, gehouden; maar zegt al mede land geen slaven had, een zaak, die niet
niet, waar het lag, en hoe het daarver- alleen waarachtig, maar die ook in geen
der mede was ; hoedanig hy ook van andere Indische landen, dan alleen in China,
’t koninkryk Narsinga schryft. bekent is; alzoo men over al slaven vint,

daar men by hen knegts en meiden, geLib. vi. cap. 20. ze't hy, dat de Inlan-

lyk in Europa, heeft.ders den Indus Sandus noemen. Noit

Lib. vI. cap. 31. spreekt hy van eenhoorde ik hem zoo, maar wel Hind, en
eiland Cerne, ontrent de Persische golf,van de Persianen en Grooten onder de

na de kant van Ethiopien gelegen, enMogolders, de welke die taal mede ge-
welkers binnenste, en afgelegenheid vanbruiken, Paingab , dat is , vyf wateren
’t vaste land noo onbekent was.noemen, om dat vyf by hen bekende ri-

Van dit eiland, zegt hy, verhaalt Epho-vieren Rawey, Bagali of Bagat, Chanabvia
rus , dat die over de roode zee voeren,Sind, en Cawen, genaamt, met hem in
het onmogelyk genaken konden , vanzee storten.

wegen de hitte van twee kleine eilanden,Arrianus zegt lib. v. dat deze rivier -
die als twee kolommen, gelyk zy ook diemonden heeft, en zig by de stadt Patala
naam voeren, ’er voor leggen.van een scheid. Strabo lib. xv. dat zy er

Welk eiland hy hier mede meent, ismaar twee heeft by ’t eiland Pattalene,
op deze magere beschryving niet wel nadaar zy van een scheid. Ook verhaalt
te vorschen. Mauritius, wel eer ook alStrahe , dat Aristobulus 1000 steden en
Cerne genaamt, kan’t volgens die beschry-dorpen gezien heeft, die woest en onbe
ving niet zyn; want men weet daar vanwoont geworden waren , doordien de
zulke brandende kolommen niet, behal-Indus zyn loop verandert had.
ven dat dit, gelyk de andere Cerne’s derLib. vi. cop. 22. spreekt hy van ’t eiland
Ouden, daar te ver af leggen.Samotra. Wat voor een eiland hy daar

Hy spreckt daar ook van de eilanden,mede meent, is niet wel na te vorschen.
by de Ouden Gorgades, heden de zouteDe nader verklaring van Eratosthenes
eilanden genaamt, daar van ouds de Gor-egens des zelfs lengte van 7000 en breedte

gones woonden, en voegt 'er by datvan 500o stadien , van des zelfs groote
Hanno daar (dat nog verre van ’t roodesteden, en 700 dorpen, geeft ons al zoo
meir was) geweest, en berigt gegevenweinig licht, als de Gezanten, in ’t jaar
heeft , dat de vrouwen daar heel hairigvan Christus 41. in keizer Claudius, en
en ruig waren, en dat hy de mannen welin jaar o8 inTrajaans tyd (zoo Dion zegt
gezien , doch om hunne groote snelheidte Romen gekomen , vermits men ir
niet had konnen vangen ; maar dat hygintsch Indien, en nog minder op ’t eiland
egter twee huiden van deze GorgonischeSumatra, een haven Hippuros, of een
wyven mede te Carthago gebragt, en die,hoofdstadt Palesimonda (’t geen maar

om de zeldzaamheid in Juno s Tempelcen gemaakt Gricks woord van -éa-.
geplaatst had, alwaar zy by Carthago’svi  of oud Simonda, zoo 't Ptolomeus
verwoesting nog gevonden zyn.en Stephanus noemt, wezen wil) vinden,

Hy zegt ook, dat deze eilanden, dieen daar lang na 5oo steden zoeken zou.
hy de Hesperie Insule, of de HesperischeHy sprcekt ook maar van eenen koning van
noemt, van eenige andere eilanden,dedat eiland , daar 'er zekerlyk verscheide

Hesperides genaamt , 4o dagen aflagen,zyn; zoo hy Sumatra zou willen meenen
’tgeen, indien hy door de laarste de Ca-Deze koning, zegt hy, zond den vry-

narische mogt verstaan (die hy volgensgegeven slaaf van Annius Plocamius, die
cup. 32. schynt gekent te hebben) nogop dat eiland door storm vervallen was,
eenigzins zou over een te brengen zyn;te rug na Romen metvier Gezanten, die
aangezien zy, na dat men de passaatwindonder andere zaaken verhaalden ; dat in

bekomen heeft, ontrent een maand zei-hun land de maan niet, dan na agt dagen,
lens van de Zoute eilanden afleggenscheen; tastelyke leugens; gelyk ook, dat

Lib. X. cap. 2. spreekt hy van den vo-aldaar de zon geen schaduw van zig gaf,
gel Fenix, hoewel uit de mond van an-gelyk zy tot hun verwondering te Romen
deren, en zegt ons al mede dat die vogel,zagen.
oud geworden zynde , zich een nest uitEven grof verdicht is ’t verhaal van
de takjens van kanneel (als of die metRachias, een dezer Gezanten, dat zyn
takjens wiesch en andere speceryen maakt,vader nu en dan in Cambalu (dat is China
en daar op sterft, ’t geen hy van Ovidiu,geweest was, en daar reuzen, met rood
(gelyk dat van de zydebereiding van Vir-hair en hemelsblaauwe oogen gezien had
gilius) maar zal overgenomen hebben,en dat men in dat land Hercules aanbad
alzoo die ’t wisten,en niet konden dwaalenWie hee’t ooit zulken Chinees van een

Lib. XII. cap. 7. zegt hy, dat de peperreusiytige statuur, of met zulken hair of
ge-boomen wel na onze jeneverboomenoogen gezien, of wie heeft by hen van
datlyken, en dat nochtans vele zeiden.H-rculcs dienst oit gehoort ; Nogtans

zy maar op den berg Cacausus groeiden.zegt die zelve Gezant , dat men in dat
Da¬
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Dat ook veele den wortel van den pe-
perboom voor de gember hielden , om
dat zy byna van zulken smaak is; maar
zegt hy, zy dwaalen (als of hy dat veel
beter wist) want de gember groeit in Ara-

bien, en in ’t land der Trogioditen. Hier
uit bespeurt men klaar, wat Indien hy
kende, aangezien hy daar door toont niet
geweten te hebben, dat zy op veele
plaatzen en eilanden van Oostindien valt,
welke hy, zoo by ze maar gekent had
wel genoemt zou hebben.

Hy spreekt daar ook van de kruidna-
gelen, die zy uit Indien brengen; doch
beschryft die als peperkorlen; maar wat
langer en brosser, en zegt verder (al uit
de mond van anderen) dat zy groeiden
in zeker bosch in Indien, ’t geen de Go-
den toegewyd was, en dat zy die maar
om den reuk en geur gebruikten. Een

uitnemende slechte beschryving van die
heerlyke vrugt, en een klaar bewys, dat
hy niet wist, waar die viel, of waar tot
zy kond dienen.

Lib. XII. cap. 19. spreekt hy van de
kanneel; maar zegt voor af, dat de Qu-
den, die vol fabelen waren, en den prins
der leugenaars in dit stuk Herodoot, zei-
den, dat de zelve in ’t landschap , daar
Bacchus opgevoed is, (te weten, in A¬
rabien, of hun Indien) in de nest van
zekeren vogel, en wel voornamelyk in
die van den vogel Fenix, groeide, (waar
uit dan ook biykt van wie zy die fabe
overgenomen hebben) en dat zy ook zeg
gen, dat de kanneelboomen vallen, en
gevonden worden op rotzen, die ontoe-

gankelyk zyn, en ontrent eenige moeras-
zen , die van kaale muizen met scherpe
kraauwen, en van slangen bewaart wor-
den. Al het welke, zegthy, alleen uit
gevonden is, om ze te dierder van prys te
maken. Wat Herodoot hier af zegt, haa
len wy elders in dit Hoofdstuk aan, daar

wy van de kennis der Ouden ontrent de
speceryen spreken. En wat dit schryven
van Plinius hier betreft, en de zaaken zoo
even van hem aangehaalt, dat zyn leugens

die kant nog wal raaken, en die ons klaar
’s mans groote onkunde toonen; maar hy
voegt'er nog een by, die alle anderen over¬
treft, en die wy derhalven niet wel kon¬
nen overslaan : te weten, dat ter plaatze
daar zy groeit , alomme de zee ten Zuiden
die bespoelt, en dat de straalen van de zon den
geur dezer specerye door de lucht niet alleen
zoodanig vervoeren , dat men die aanstonts
riekt ; maar dat ook Alezander de Groot,

NB. midden in zee zynde (te weten, pas
buiten de rivier den Indus) door des zelfs
reuk Arabien geroken of ondekt heeft, waar
het lag, maar, zegt hy zeer wel, dat is
valsch : want (voegt hy 'er by, als of hy
't beter wist) de kanneel komt uit Ethiopien;

en de Ethiopiers vervoeren alle de kanneel met

OOST-INDIEN,

vaartuigen na vreemde landen, noemende God,
den patroon of beschermheer van de kanneel,
Assabixus, en dat zy die voor zons opgant
niet mogen plukken; dat ook niemant dat na
zon, ondergang doen mag; daar hy nog een
menigte van grollen, die ik oversla, by
verhaalt.

Hy spreekt ook van witte en swarte kan-

neel, en dat in oude tyden de witte, dog
in zynen tyd de swarte, meest getrokken
Was.

Eertyds had zy duizent schellingen of
deniers ’t pond gekost; dog in zyn tyd.
was zy dierder geworden , om dat de
Abyssinen of Trogloditen de kanneelbos-
schen verbrandt hadden.

Dit is een verhaal, ’t geen iemant, die
van de kanneel, en van de plaats , daar
zy maar alleen groeit Ghoewel ik wel weet.
dat 'er een bastaardsoort ook in Mindanao

1ii—1en elders valt maar eenige kennis heeft,
over de onkunde der Ouden (vergeleken
met alle hunne tochten na, en met hunne

berichten van Oostindien) moet doen ver-
baast staan, en aan ons niet dan al te klaar
toont, hoe weinig zy van Indien gewe-
ten hebben.

Galenus en Dodoneus meenen, dat de kan-
neel der Ouden maar cassia was ; maar
hoe veel kennis Galenus daar ook van e

had heeft blykt daar hy zegt een tak ge
zien te hebben, die aan de eene zyde met
cassie, en aan de andere met kanneel
bedekt was.

En wat Dodoneus aangaat, die meeni
dat de hekjens tusschen de giroffelnagelen
de oprechte kanneel der Ouden zou zyn,
’t geen echter nu van de rechte kanneel-
kenners met reden verworpen word.

Lib. XII. c3p. 22. zegt Plinius ook dat de
scnanthus (of de juncus odoratus, anders
ook wel ’t Arabisch hoy genaamt, en in
Indien met de naam van seree bekent) in
Arabien, Indiën en in Syrien viel; dog
dat die ontrent eenige uitgedroogde moe¬
rassen groeide; daar ik die in Indien wel
in de viakke velden; dog meest op ’t ge-
bergte, heb zien groejen.

Uit al dit gezegde dan meenen wy over¬
vloedig genoeg getoont te hebben, dat

ons de Ouden wel hoog van Indien op-

gegeven , doch dat zy tot de tyden van
keizer Augustus, en nog verder, het niet
gekent , en zeer buitensporig daar over
gedacht, en van geschreven hebben, gelyk
wy nog breeder zouden konnen toonen,
zoo ons dit bestek toelict hunne verdere
beuzelagtige schriften na te bladeren.

Indien men nu zelf eens de latere Schry-
vers met deze Ouden vergelykt, heeft men
nog zoo veel redenen niet om de Ouden
te beschuldigen, vermits men’er zelf on-
der de latere vind, die hen in grove ver-
dichtzelen, en botte verhaalen (ten be¬

wyze van hare grove onkunde in dit stuk
niet
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Na’t zeggen van Apollodorus, zoo Straheniet toegeven: want, om de wereld daar
daar verhaalt, zouden die Svrische konin-van te overtuigen , hoeft men maar de
gen, nazaten van Seleucus Nicator, meerschriften van den berugten Tavernier,
landen, dan Alcxander de Groote, ver-en wel in ’t byzonder over ’t planten
overt hebben.der nootenmuschaaten, in zyn ade dee

Over Nearchus verhaal van Alexanderspag. 224. en over de paradysvogel pag. 225
zaakten zegt Strabo ook: Hy heeft dat welna te leezen ; behalven dat men op de
gelooft, maar hboe zullen wy dit van de In¬naamen der Dorpen op den weg van Ma
dische zaoken zeker gelooven: Waar medezulipatnam tot Golconda, en elders, in
Megasthenes overeenstemt, zeggende, datzyn 2de deel, in 't I. boek cap 11. pag. 91.
men de oude bistorien der Indianen nietge-beschreven, gelyk over veel andere zaa-
looven moet : want, zegt hy, daar zyn vanken , noit, al quam men zelf daar die
de Indianen noit legers na buiten gezonden,voorgevallen, of daar die plaatzen gele-
nog oit eenige met een leger daar na toe ge¬gen zyn, te recht raaken zou.
trokken, ofte overwinnaars aldaar geweest,Wy vinden hier en daar in Gods Woord
dan Hercules , vader Bacchus, en onlangs deook wel iet van deze en gene speceryen
Macedoniers.en droguen, gelyk wy dat te voren al

Wat verder zegt hy : dat Semiramis,aangehaalt hebben; maar wy moeten daar

eer zy derwaarts op- of eer zy uit- trok,nevens ook bekennen , dat by al ’t geen
overleden; en dat Cyrus 'er wel digt by, doghet zelve daar van melt, ons zoo weinig
noit in, gekomen zy. En wat verder; detlicht, om ’er over te konnen oordeelen,
ook Megasthenes, nevens weinig anderen degegeven word , dat wy daar aan mede
zaaken , door Hercules en Bacchus bedreven,niet veel meer dan de bloote naamen heb-
wel gelooft; maar dat een groot deel andereben. En dus ziet men dat'er ons of niets

Schryvers, onder welke Eratosthenes, dieter zaaken dienende, of iet verdicht.
voor fabelen en zaaken die men niet geloovenvan geoppert word. Het laatste zegt
moet, gehouden hebben.Strabo lib. I. pag. 77. opentlyk uit en dat

Eindelyk zegt hy , dat ’t zeker es, datde Poëten hunne fabelen verdicht hebben,
al die zaaken van Bacchus, Hercules, enalleen maar om iet wonderlyks en aange-
anderen , voor Alezanders tyd voorgevallen,naams te zeggen; en, om dit te bevesti-
alleen verdichtzelen zyn , van die Alezandergen, brengt hy verder by, dat Theopom-
hebben willen vleijen.pus van zich zelven getuigt, dat hy in

Ten bewyze zegt hy , dat de Schryverszyn historien beter fabelen verhaalen zal,
van dien tyd daar over, zelf niet overeen-dan Herodoot, Ctesias, Hellanicus, en ande-
stemmen, en dat zommige iet, andere nietsren, die van Indien schreven. Enlib. xvII
daar van aanhaalen ; daar nogtans zulkezegt hy , dat Herodoot, en anderen, maar
doorlugtige en staatzugt- verwekkendezoo wat snappen , om hun geschiedenis
bedryven aan allen even eens behoordeniets aardigs by te zetten
bekent, gehoort, en dierhalven ook alsLib. II. pag. 124. voegt hy 'er nog klaar
opmerkelyk aangeteekent te zyn, en welder by ; dat alle Schryvers van Indien meest

voor al van mannen , die hunne getrouwstevalscheden geschreven hebben, en voor al
vrienden waren.enDaimachus, Megasthenes, Onesicritus,

Indien ook Hercules of Bacchus by dieanderen, van welke hy daar een menigte
volkeren geweest waren, zouden de zelvefabelen aanteckent. Lib. xv. zegt hy
wel eenige gedenkteekenen van hun tochtdat Indien verre van daar gelegen, door
onder hen behouden en bewaart hebben;niet veel Romeinen , en nog maar ten
t welk zoo niet zynde, twyffelen wy metdeelen gezien is; behalven dat ook zulke
Strabo niet zonder grond aan al die ver-dik wils maar kooplieden zynde, geen be
haalen der Ouden, en nemen ’er derhal-quaamheid hadden, om landen, die zy
ven niets , dan met de uiterste onzeker-gezien hadden, te beschryven, waarom
heid en twyffeling, van aan.zy ook het meeste maarvan hooren zeg-

Wat staat op dit opgeven der Ouden,gen opgaven.
van Indien te maken zy, toont Strabo inHy zegt verder dat veelen, die op een
dit zelve boek alleen met dit staaltie, Ctesiasen de zelven tyd in Alexander de Groote ’:

zegt, dat Indien niet kleinder dan 't overigeleger, en op die zelve Tochten, geweest
van Asia is. Onesicritus, dat het het derdezyn, des niet te min veel zaaken, die met
deel des aardbodems beslaat. Nearchusden anderen stryden, verhaalen. Indien zy
bepaalt het in een reize van vier maandennu, vervolgt hy, zoo veel van een verschil-
te land. Megasthenes en Daimachus zynlen wegens de zaaken, die zy te zamen za

wat gematigdergen , wat moet men dan van die zaaken, dic
Schryvers van grollen, die by de stuk-zy van hooren zeggen hadden, denken: Ja

ken toonen, of Indien noit gezien, ofzelf, zegt hy , geven ook, die nog lang daar
geen genoegzame kennis gehad te hebben,na over die zaaken schreven, en die ock nu
om het zoo, als het toen was, te beschry-daar na toe vaaren, ons niets, dat net of

naaukeurig is, daar van op ven.
K Zal

I. DEEL.



OUD en NIEUW
74

Zal ik hier nog aanhaalen, ’t geen Strabo

van die groote stadt Palibotra, aan de Gan-
ges, van zommige, zonder de minste grond,
voor Halabas gehouden, en van des zelfs
koning Palibotrus, zegt, men zie maar
eens in de kaarten na, of de Ganges,
gelyk hy stelt, maar met eene mond, en
de Indus met twee in zee loopt en

’t eiland Pattalena maar maakt: naar
mate van ’t welke men ook op ’t verdere,
niet veel staat maken kan; alzoo 'er wel
drie of vier eilanden door den Indus ge
maakt, en dierhalven ook meer monden,
zoo van de eene, als d’andere rivier ge-
zien worden.

Taprobane beschryft hy als een eiland,
zeven dagreizen varens van de allerzui-
delykste deelen, die by de Coniaci zyn,
gelegen, en zegt dat het Sooo stadien na
Ethiopien toe lang is. Dit zegt hy ons
uit Eratosthenes ; waar tegen Onesicritu-
het maar op cooo stadien stelt, dog zonder
te zeggen, of ’t zoo lang, dan of ’t zoo
breed is, daar by voegende, dat het 20

dagen varens van de vaste wal af legt. Dat
ook nog andere eilanden tusschen Indien
en dit eiland leggen , dog dat dit het
Zuidelykst gelegen is.

Een beschryving, uit welke wy raden
nog gissen konnen, wat hy door Tapro-
bane verstont, of waar het legt. Immers
op dit zyn bestek kan ’t altoos Sumatra,
Java, nog Ceylon zyn, op een van welke
de meeste hedensdaagze Geleerden ’t oog
hebben , alzoo geen van die drie dager
varens van de vaste wal af legt

Het verder, dat ons Strabo uit Aristo-
bulus, Onesicritus, Nearchus, en diergelyke
helden , opgeeft, ’t zy van de volkeren

die hy noemt, ’t zy van de zaaken zelfs,
zyn niets voor een kenner van Indien, en
zommige bespottens weerdig. En, om
uit een staaltje van ’t overige te oordeelen.
kan men immers niets zotter en bespotte-
lyker, dan dit, voortbrengen. Hy, zegt
van zeker bosch, by ’t Emodisch gebergte
gelegen , dat 'er in 't zelve een groote me-
nigte meerkatten of aapen waren, die op de
Macedoniers, als ophunne vyanden, aanvie-
len; maar dat zy van koning Taxila, die
by Alexander was, kennis gekregen heb¬
bende, dat de Macedoniers geen vyanden
maar vrienden waren, daar van ophielden.

Wie van alle , die oit Indien bereist,
en aapen gezien heeft, zal dit gelooven,
dat Taxila, niet over eenen, maar over
al die aapen zoo veel magt, en de konst

gehad heeft, om, of met hun te spreken,
of hen in die woede te stuiten. Behalven

dat men dit ook by geen anderen schryver,
mynes wetens, vind.

Van de rooo steden, tusschen den Hy-
panis en Hydaspes gelegen, en niet kleiner
dan de stadt Co, in Meropis, zegt hy zelf.

dat dit vry wat hoog schynt opgegeven
te zyn.

OOST-INDIEN,

Wie hoorde oit van de Seres (die by de
Geleerden ’t waarschvnelykst voor de Chi-

nezen gehouden worden) dat zy 2o0 jaaren
en meer leven : Ja wie hoorde oit van
mieren, die ’t goud vervoerden; en wel
van zulke, die niet kleiner, dan vossen,
zyn; Behalven dat het een wild zoeken
na de zelve ontrent een heuvel by de Der-
den, een volk in Indien, op ’t gebergte
na ’t Oosten wezen zou.

Aristobulus zegt ook, dat het Water-

paard in den Indus niet gevonden word,
dog Onesicritus het tegendeel, en dat het
daar in voortgeteelt word. Ook zegt de
laatste, dat de Indianen, en voor al de

Musicanen, geen slaven gebruikten; als
mede dat de paarden daar maar eenen
hoorn, en koppen als die der herten heb-
ben. Waar by Strabo van hem nog een
reeks van andere verdigtzelen voegt, die
t my niet lust hier op te haalen, om dat
ze de moeite niet weerd zyn; tot slot van

al het welke wy nogmaals zeggen , dat
zy ons gantsch geen licht ontrent den wa-

ren staat van Indien te dier tyd geven;
en dat Indien der Ouden niet anders, dan

’t gelukkig Arabien (altoos tot den tyd van
Alexander den Grooten) schynt geweest

te zyn. Ook moet men wel letten, dat
’t voornaamste dat Plinius en Arrianus ons

van Alexander opgeven, enkelyk, zoo
veele Geleerden oordeelen, maar op
t zeggen van Megasthenes, dien grooten
Fabelichryver steunt; zoo dat alles maar
een los en ongegrondt zeggen is.

Na de voornoemde tochten van dezen

en genen, ’t zy Zeehelden, of wel Reizi-
gers of wel Wysgeeren der Ouden, (waar
onder Strabo ook eenige Egyptische ko-

ningen zonder naam, en in ’t hondert, als
over Indien geheerscht hebbende, telt)
zyn ’er nog eenige byzondere persoonen
geweest, die naar Indien getrokken zyn

Onder de eerste telt men de Apostelern Van de

Thomas, (van welken men by Euzebius Tochten

van Tho-Ruffinus, en anderen iets diergelyks leest
mas, Bar¬Mattheus en Bartholomeus ; dog op wa
tholo¬

grond, of waar uit men dat bewyst, Is meus, en

my noit zeker gebleken. Mattheus zou anderen,
(zoo men zegt) in Ethiopien, en Bartho-nalnden.
lomeus in Ava, Pegu, en meer andere lan-
den van Indien, gepredikt hebben.

Van Didymus of Thomas, geven de Je-
suiten zeer breed op, en willen ons doen
gelooven, dat die Apostel te St. Thomé
(na dat hy eerst in Medien, Parthen, Per-
sien, Hyrcanien, Caramannien, door ’t land
der Bactriaanen, enz. gereist, en op ’t eiland
Socotora, en van daar op Malabar, geko-
men was) of op Maliapoer, op de kust
van Choromandel gelegen, gepredikt, en
daar veel Heidenen , door zyne groote
wonderdaaden, (die noit geschiedt maar
door de Jesuiten 'er by verdicht zyn) be¬
keert heeft, van al het welke by dien

In-
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den welken men verder wil, dat hy in deInlander, voor hun komst, niet het minste
2de eeuw gelast wierd, om de volken inbewys te vinden is.
't Oosten ’t Euangelium te prediken, gelykIk zal 'er maar een staaltje van verhaa-
hy , na ’t zeggen van eenige, ook daarlen , om daar uit van ’t overige te konnen
zou gekomen zyn ; doch van zyne ver-

oordeelen.
richtingen word zeer weinig gezegt.Men zegt dat hy, behalven de pilaar,

Van den zelven aart is ook de tocht,te Coulang door hem opgerecht, ook een
die Apollonius Tyaneus,volgens Philostratus,kerk in Maliapoer willende bouwen, door
na Indién zou gedaan hebben , waar byde Bramines zeer gehaat, en in zyn voor-
men wel mede de reize van Jambulus naarnemen door hen verhindert wierd ; dog
Arabien, Ethiopien, en Palimbotra, stellendat de vorst des lands , Sagame genaamt,
mag, waar van Diodoor lib. II. verhaalt,wegens zekeren boom, die aan strand lag,
dat hy op zyn tocht naar Arabien om spe-en die hy met een groot getal van men

ceryen uit geweest, en met zyn makkerschen en olifanten niet had konnen bewe
van eenige struikroovers genomen, daargen, door Thomas verzogt zynde, om die
na door eenige Ethiopiers, die hen wederaan hem tot het opbouwen van zyn kerk,
namen , met hunne scheepkens naar eente schenken, hem daar over wel bespot,
eiland vervoert is, welkers ingezetenen vierdoch die eindelyk aan hem geschonken
ellen langer, dan andere menschen, waren,had, dat Thomas daar op zynen gordel 'er
en van welke hy verder een menigte faaan vast gemaakt, dien boom alleen met
belen en tastelyke verdichtzelen opgeeft,zynen vinger voortgetrokken , en daar
die ons van zyn verder verhaal doen af-door in dien koning, en veele van zyne
stappen.volkeren , zulken verbaastheid verwekt

Zekere Museus, Bisschop van Dolens,had , dat daar door de bekeering van dien

(zoo men zegt) zou mede naar Indiën ge-vorst, en veele der zyne bewerkt wiert.
reist hebben, om de Bramines, en ’t landmaar dat ook eenige andere hardnekkige,
der Seres , daar de boomen niet alleendie met hun spotten voortvoeren ,daar
bladen, maar ook wol droegen, te zien;over van Thomas vervloekt , en met een
alwaar hy een pilaar zou gevonden heb-dik been, byna als van een olifant (waar
ben , waar op stond : lk Alezander benmede men nog veele van die St. Thomas
tot bier toe gekomen.christenen aldaar loopen ziet) niet alleen in

Hy zou ook dicht by den Indus gevor-hunne persoonen, maar zelf ook in hunne
dert, maar om de groote hitte weder naarnazaaten (dic daar na zig nog bekeerden
Europa, zonder de Bramines eens gezienzoo zigtbaar gestraft zyn
te hebben, gekeert zyn, waar by hy nogHy zelf door de Bramines doodelyk ver-
veel andere verdichtzelen voegt , die ixvolgt, zou daar eindelyk, zoo als hy or
maar zal voorby gaaneen heuvel bad, met een lancie doorregen,

Meropius, een Tyrisch Wysgeer Ghoe¬en door een van zyne leerlingen daar in
wel Ruffinus hem een koopman noemteen kerk begraven zyn. Wat begeert
door ’t voorbeeld van den Wysgeer Me-men nu klaarder bewys , dan dat van die
trodorus (die naar Indien gereist had) aan-dikbeenen, en vervloekte nog veelen aldaar

geprikkelt, zou, zoo menzegt, ontrentin ’t leven zyn; waar op wy niet anders
den tyd van Constantyn den Grooten, of inzeggen, dan dat het waaragtig is, dat 'er
’t begin der ade eeuw, met twee jongezulke menschen nog te vinden zyn, maar
Borsten van zyn maagschap , Frumentiusde reden daar van is een zuiver verdicht.

en Edesius, naar Indien getrokken zyn;zel, waar over zich de Jesuiten behooren
doch die toeht zou hem zeer qualyk be¬te schaamen , dat zy ’t nog durven ver
komen, en hy (wanneer hy na zyn landhaalen. Ook heeft men alzoo weinig
keeren wilde) daar niet alleen gevangenreden om te gelooven, dat de overblyf-
genomen, maar ook met al zyn volkzelen van St Thomas daar nog te zien zyn,
alleen die twee jongelingen uitgezondert,alzoo men zegt, dat die tot Utrecht in
door den koning van Brama, of wel diende St. Martenskerk ( waar over wy hen
van Cassubi (zoo hem andere noement’samen haspelen laten) mede vertoont
gedood zynworden.

Edesius, een van die twee overgebleveneDeze en meer andere verdichtzelen,
jongelingen, wierdt ’s koning schenker,doen ons aan de reizen dezer Aposteler
en de ander zyn huisbezorger of geheim-zeer weinig geloof geven, behalven dat
schryver (alzoo zy hem beide wel bevielen)wy zoo het al waar is, ’er mede nier

veel aan hebben. doch de koning kort daar na overleden,
en zy van de vorstin Arasinde tot voogdenGregorius Nazianzenus, Theodoretus, Ni-
over den jongen koning verzogt zyndecephorus en Chrysosthomus, getuigen, dat

namen dit aan; doch na dat zy dit (zon¬zy in Indien geweest zyn , ’tgeen ook
der egter hunnen Godsdienst te verlaten,Euzebius van Pantaenus, een Heidens Wys-
behalven dat zy daar ook veel Christenengeer, en Rector der schoole te Alexandria

sdie daar na Christen wierd) getuigt, van gemaakt hadden) en ’t verdere hen, van
dieK 2
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die vorstin opgelegt, tot haar genoegen
volbragt hadden , verzogten zy van den
koning (die nu zyn ryk zelf al aanvaart
had) verlof, om naar hun land te vertrek-
ken; doch voor hun vertrek hadden zy 'er
ook al een soort van een kerk voor de

Christenen, die zy daar lieten, opgericht
Edesius ging naar Tyrus, zyn geboorte-

plaats, en de ander naar Alexandria, al-
waar hy in ’t begin van Athanasius bisdom
aanquam , die dezen Frumentius weer als
Bisschop naar Indien zond, gelyk hy daar
na toe ook vertrokken is ; al het welke

Ruffinus, en anderen, van Edesius, die
naderhand Bisschop van Tyrus wierd, dus

aangeteekent , hoewel andere daar nog
meer zaaken (die wy voorbystappen)
bygevoegt hebben.

Doch dit alles, ’t mag dan waar of on-
waar zyn, geeft ons al weder zeer weinig
licht ontrent de zaaken van Indien, ver-
mits wy zelf niet eens weten hoe, of door

wat weg, zy daar gekomen zyn.
Ptolomeus, de beste in zyn tyd, die ook

zoo veele willen) allereerst de landen en

steden der wereld, volgens zyne starkun-
dige waarnemingen , na hare lengte en
preedte (’t geen men in de kaarten of ta-
felen van koning Sesostris, of die van De-

mocritus, niet vond) in tafelen, na hare
graaden en minuten, gebragt heeft, en
in ’t jaar van Christus 130. thoewel andere

dit op ’t jaar 150 stellen) leefde, verdeelde
den bekenden aardkloot aldus, dat hy hem
de lengte van 180. en de breedte van 80

graaden, en dat van Yrland tot China toe
volgens zyne eerste waarnemingen) gaf;
doch nu stelt men de lengte op 360. en
de breedte op oo graaden, gelyk by alle
starkundigen bekent is.

Dit stelde Ptolomeus toen wel by zich
zelven vast; maar hy een Heiden zynde,
wierdt by de Christenen , die toen nog
niet geloofden dat de aardkloot rond was,
zeer weinig geacht.

Voor dezen Ptolomeus komt ons nogtans
by Herodoot in zyn v. boek ontrent den leef-

tyd van Darius, Hystaspes zoon, in ’t jaar
3431. Aristagoras, heerscher van Milete,
voor dien hy daar beschryft als komende
by Cleomenes, een der koningen van Sparta,
met een kopere plaat, waar op de omtrek
van den gantschen aardbodem , de zee en

van alle rivieren , gesneden stonden, en
waar in hy hem net, hoe ’t eene land aan

’t ander grensde, aanwees.
Een zaak, die wy alleen aanhaalen, om

te toonen, dat 'er, al lang voor Ptolomeus
tyd, afschetzingen en ontwerpen van den
aardkloot, kaartswyze opgestelt, en in

’t licht gebragt zyn, en dat by derhalven
de eerste niet geweest is, die daar van een
net denkbeeld gegeven heeft; hoewel ik
geloove, dat hy de beste van zyn tyd, en
zyn opstel veel netter en volmaakter, dan
een der vorige, geweest is.

OOST-INDIEN,

Strabo zegt in zyn I. boek uit Eratosthe-
nes , Alexander de Groots tydgenoot,
dat Anaximander, Thales tydgenoot, al-
lereerst een tafel of kaart des aardbodems,
en des zelfs nette gelegenheid, opgegeven
en beschreven heeft.

Ook zegt hy in dat zelve boek, dat Epho-
rus de aarde in a deelen verdeelt, en daar
van een kaart gemaakt heeft. Dit nu was
lang voor Ptolomeus tyd; maar hoe veel
kennis nu die groote Ptolomeus, als toen
de beste Meet- en Starkundige, ook gehad
heeft, schynt hy echter van den aardkloot,
of altoos van verscheide landen en ge-
westen , zeer verward geoordeelt en ge-

schreven te hebben.
Madagascar noemt hy Menutbias. Het

Prasum promontorium (dat zommigen voor
de kaap der Goede Hope houden plaatst
hy op de breedte van 15 graaden Zuider
breedte, daar ’t op 34; legt, dat dan altoos
niet door den beugel kan. Suratte noemt
hy Muziris , en de Ganges stelt hy een
rivier van Taprobane (dat hy by de kaap
omoryn plaatst) te zyn , welk laatste

zoo men Ceylon voor Taprobane houd,
gelyk dat zeer waarschynelyk voorkomt
wel zooverre van den weg niet is; maar,
de Ganges daar ontrent te plaatzen, toont
ons klaar, dat hy den loop van den Ganges
niet kende, en na ’t ander maar gelukkig
giste. In zyn Taprobane spreekt hy
ook van Sindocanda en van Rodagani,
daar zommige Candi en Reigam door
verstaan.

Verkeer-Ziet men nu verder eens na hoe de
de gedag-Ouden van ’t bewoonen van de Zona Tor-
ten derrida, of van de verzengde luchtstreck
uden

eggende op 33 graaden en 30 minuten. ter

van den Evenaar tot de Tropicus Cancri. bewoo¬

nen deren ook zoo veel graaden en minuten van
heetc, en

de Tropicus Capricorni oordeelden , 100
konde

toonen zy daar van mede zeer weinig ken-luchtstre-

nis gehad te hebben, vast stellende, dat ken,
het daar van wegen de hitte niet te be-
woonen was, waar door zy toonden van

des Scheppers wysheid in dezen niet de
minste kennis te hebben, die door de langte
der nachten , de koelte en menigte van
den dauw, en door de gedurige en regel¬
matige winden, ook door de springbron-
nen en gezette regentyden, deze landen

zoo heeft weten te matigen , dat de hitte

zoo niet en verveelde, als men zich in-
beeldde; en zoo dachten zy ook, dat het

om de Noord , van wegen de koude,
onmogelyk voor de menschen te leven
was , waarom zy al de landen , op die
breedte leggende, voor woest en onbe-
woonbaar hielden, gelyk Herodoot lib. V.

zeer klaar zegt; daar nogtans de ervaren-
heid geleert neeft , dat zy zeer wel en
met veel gezontheid , vlak tegen ’t zeg-
gen van Strabo lib. II. pag. 197. en veel
anderen, te bewoonen zyn.

Ook
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veele Ouden, geweest zyn. En dat menAls mede Ook stelden zy meest vast (weinigen uit-
nog later by die gedagten gebleven is,van zom- gezondert, die nog swygen moesten, of

mige la¬ heeft klaar uit de straf gebleken, die menanders gestraft wierden) dat den aardkloot
tere , over Virgilius , dien geleerden Bisschop vanvlak, en dat'er geen Antipodes of tegen-de Anti Zaltsburg, in ’t jaar 750. of 743. zoovoetelingen waren; hoewel eenige onderpodes.

andere willen, alleen over ’t staande hou-hen nog een swak begrip van de rondheid
den, dat 'er Antipodes waren, opleidde,des aardkloots schynen gehad te hebben.
vermits hy daar over van Bonifacius, Bis-Het is waar , dat Cicero lib. 1v. Acad.
schop van Mentz, niet alleen voor eenQuæst zegt: Nonne etiam dicetis, esse e re-
ketter uitgekreten, maar door zyn bestelgione nobis , e contraria parte terræ , qui ad-
ook, voor Paus Zacharias daar over ge-versis vestigiis stent contra nostra vestigia
dagvaart, en door Utila, koning van Bo¬quos Antipodes vocatis ' dat is: Zult gy ook
hemen, aan den welken de Paus dit ge-niet zeggen, dat 'er tegen ons over, aan de
schil overgaf, en die door Bonifaas om-andere zyde des aardkloots , lieden zyn, die
gezet was, als een ketter veroordeelt, enmet hunne voetstappen tegen de onze aanstaan,
van zyn Bisdom afgezet is.welke gy lieden Tegenvoetelingen noemt :

Maar indien hunne stelling waar ge-Maar dezelve Cicero stelt lib. vi. de Re¬
weest was, zoo zou daar uit ook hebbenpubl. ook vast , dat 'er een sware oceaan
moeten volgen, dat de Zon aan alle in-tusschen ons en de Zuiderstreek was, die
woonderen der aarde , alzoo die over alnoit yemant had konnen passeren , een
even vlak was, ook opeen en de zelve tydstelling , die Macrobius nog verder ver-
moest op- en ondergaan; en dat 'er ook byvolgt, en waar uit ook deze stelling van
’t zeilen van een schip Bewestenom nahun, gelyk ook van Mela, en anderen,
't Oosten geen dag verschil tusschen diegevolgt is, dat wy geen kennis van eenige
in ’t Oosten waren, en die van ’t Westenlanden om de Zuid oit konden krygen,
quamen, zyn kon; daar men nu immers’t geen nogtans de ondervinding anders
duidelyk ondervint, dat de zon in ’t Oostengeleert heeft.
veel eer, dan in ’t Westen opgaat, ’t geenStrabo melt mede iets van de Antipodes,
dan na evenmatigheid ook zoo veel ver-zeggende, dat zy eenigzins wisten, dat
schil in de tyd geven moet, om welkezy ’er waren ; en wat de zelve verder be-
reden ook de eerste schepen, die door detreft, Seneca Epist. 121. hieltze niet on-
Zuidzee in de Moluccosquamen, bevon-aardig voor geen andere , dan wellustige
den een dag (om zoo te spreken) verlo-menscnen , die by nacht dronken en by dag
ren te hebben, alzoo die in het Oosten,sliepen, en dus met hun leven als tegen ’t le-
by voorbeeld, al den 1yden van de maandven van anderen aan wandelden.

telden, toen zy, die dus daar quamen zei¬Hoe sterk strydt de Dichter Lucretius,
len, in hun dagregister maar den 16den dagdie in ’t jaar der werelt 3840. leefde, lib
aangeteekent hadden , ’t geen veroorzaaktI. ys 1063. Ja hoe driftig, om van Chri-
wiert, om dat die in ’t Oosten in 't op-stenen te spreken, redenkavelt Lactantius
gaan der zonne, altyd eenige uuren, enFirmianus (die in ’t jaar 290. lib. iil. 24.
dus een goed deel van den dag voor uiten Augustinus,die in ’t jaar 420. en nog zoo
zyn, ’t geen wel waar blyft in opzigt vanveel later leefde) tegen deze Antipodes,
een tocht van ’t Westen na ’t Oosten;en met wat een kragt van redenering gaat
maar ook weer geheel contrarie zyn moet,die laatste, zoo wel als de andere, hier

als men van ’t Oosten na ’t Westen komttegen aan:
te zeilen ; wanneer men een dag wint,Hy kon niet begrypen, hoe die men-
alzoo zy in Indiën altyd een dag, in op-schen in die wereld der Tegenvoetelingen,
zigt der Europeers, voor uit zyn.zoo zy van Adam waren, over zoo woeste

Een verschil, dat daar van daan komt,en onbekende zeen daar zouden gekomen
om dat 15 graaden van den Evenaar eenzyn, en stelde daar op vast, dat zy on-
uur doen, en om dat die van ’t Westenmogelyk van Adam konden afkomstig zyn.
na ’t Oosten zeilt, zoo dikwils het opgaanOok stelde men vast, dat dan die Te-
van de zon in de tyd prevenieert of voor-genvoetelingen moesten op hun hoofd
komt, als hy ider reis 15graaden van denen niet op hun voeten gaan; dat regen,
Evenaar voortzeilt.hagel, enz. dan ook verkeert uit de lugt

By aldien hy nu den aardkloot rondvallen, en dat aldaar bergen, stroomen, enz.
zeilt, zoo zeilt hy 24 uuren voorvieren-’t onderste boven staan, en dus ook loopen
twintigmaal 15 graaden, welke net 360moesten. Alle welke redeneringen van
graaden van den Evenaar uitmaken, enLactantius, zoo wel als van Augustyn, zelf
aldus ook net een dag verlies of winstdoor de reden zoo wel (alzoo aarde en zee
geven, na dat men van ’t Oosten namaar een kloot, en alles op aarde en in

’t Westen, of van ’t Westen na ’t Oosten,zee zig na zyn middelpunt strekkende is)
als door de ervarenheid zonder grond be¬ zeilt.

By deze dwaasheden mag men ook welvonden zyn; van hoedanigen aart ook al
stellen , ’t geen Strabo lib. ui. pag. 248.hunne verdere bewysredenen, en die van
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steden Aden, Sibith, Zeyla, Judda, en meeruit Posfidonius schriften getuigt, dat, na-
andere plaatzen, daar ontrent, toegezon-mentlyk , de zon ontrent de stranden van den
den, die dan verder te land tot Alexan-oceaan veel grooter, en met grooter gedruis,
dryen, en van daar over zee na Venetiendermate ondergaat, als of de zee door ’t uit-
gingen, van waar zy weer na andere stedenblusschen van des zelfs hitte, of vuur meer
van Europa (waar onder Antwerpen, zooopborlde ; als mede , dat even na dien onder-
Emanuel van Meteren onder ’t jaar 1488.vang der zonne de nacht'er opvolgt, ’t geen
getuigt, lang de stapel der speceryen, enhy zeer wel zegt , een groote leugen te
t voornaamste van den Indiaanschen han-zyn. Gelyk pag. 249. dat Artemidorus
sel bezat) vervoert wierden; hoewel diezeide, dat de zon hondertmaal grooter was,
laatste aanzienelyke stadt vooral by de ty-

als zy onderging.
den der Portugeezen mede wonderlyk be¬Eindelyk voegt hier nog wel by ’t geen
gon te bloejen.Herodoot lib. iv. over den aardkloot zegt :

Ook reisden zeer veel kooplieden vanIk moet lacchen, als ik veele den omtrek des
Venetien, ’t zy met die te ruggaande Ka-aardbodems zonder kennis of verstand zie be¬
ravaanen, te land, of ook wel ten deeleschryven: want zy willen, dat den oceaan
te land, ten deele ter zee, over Alexan-rondom ’t aardryk vloeit, dat ’t aardryk tol-
dryen, en dan verder ter zee dus overrond draait, en Asie zoo groot als Europe is.
t roode meir naar Indien.Uit alle welke beschryvingen wy klaar

Wy zien dit duidelyk in den tocht der
zien , dat de Ouden van veel zaaken ssecht

voornoemde broeders Nicolaus en Mattheusoordeelden, en dat zy van den aardkloot
Paulu Venetus, in ’t jaar 1269. en naderhandook een geheel ander begrip , dan wy,
ook door Nicolaus zoon, Marcus Paulus

hadden.
de Venetiaan (die ook hunne reize in ’t jaarDaar zyn’er, die van de ontdekkingVerkeer-
1278. beschreef, en zelf nog later inde mee-van Oostindien, na de tyden van Bacchus,
't Oosten was) en door den Genueeschenning van Semiramis , Hercules en Alexander den
Juwelier Hieronymus van St. Steven, enzominigeGrooten, zoodanig schryven, als of dat

xegeue¬ meer anderen, in ’t jaar 1496. in Indienwereldsdeel na dien tyd als in de duisternis't bezoe¬ lang voor de tyden der Portugeezen ge-ken van begraven gebleven, door niemant weder,
daan, een reize die wel beschreven, maarIndien na dan in de tyden der Portugeezen, opge-
mede zoo wonderlyk opgestelt is, dat menden tyd dolven, ontdekt, en bezogt was.

van op zyn bestek in ’t noemen van Indiaan-Het tegendeel blykt uit zoo veel ande-Alexan-
sche plaatzen, ook beswaarlyk, en al zooren, by ons aangehaalt, die tusschen dieder den
weinig, als met ’t geen Marcus SanutusCxeooten. tyden Indien bevaaren, bezogt, en be¬
ons ’er van opgeeft, te recht geraakenoorlogt hebben.
zoude.Het is bekent, dat Nikolaus en Mattheuc

Hy is egter, in vergelyking van ande-Paulus, in ’t jaar 1269. en 1272. van Ve-
ren, te verschoonen ontrent de misssagen,netien over Constantinopel, en den Pontus
in ’t noemen der steden of ryken, die metEuximus door Persien naar Indien en Tar-
een Arabische letter waarschynelyk ge-taryen getrokken zyn.
schreven, hem van quade lezers, of uitOok is het zeker , dat nog lang voor
qualyk geschrevene woorden, daar dik wilsde tyden der Portugeezen, Indien door
maar een stip aan ontbrak, dat egter eenverscheide Venetiaanen, Genueezen, en
groote verandering in de woorden gaf,anderen, bezogt, en den gantschen koop-
verkeert opgegeven zyn.handel van Indien lang voor den tyd der

Dezen misslag begaat hy, als hy PansoerPortugeezen te Venetien geweest is.
op Sumatra (by hem Java minor genaamt)Ook zegt men, tot lof der Genueezen,Van den Fansoer noemt ; want de Arabiers makendat zy allereerst in ’t jaar 1300., en dusHandel de gedaante van de P en Feven eens; dogen Toch- wel 100 jaaren voor Bethancourt, de Ca-
zy stellen boven de eerste letter ; stippen,ten der narische eilanden ontdekt zouden hebben.

Venetia- en boven de laatste maar een ; maar zyDeze Venetiaanen, Genueezen, en meer
nen, Ge¬ zetten nu en dan boven de Pook wel maaranderen, kregen de Indische waaren veel
nueezen, een stip, vast stellende , dat een kennerdoor de Persiaanen, Armeniers, en andereen ande-

van die letter, en van dat woord, zelf welren, naar ndische kooplieden, die hen de zelve met
Indien. zal konnen onderscheiden, dat daar door inKaravaanen of Caffila's, die van Gamron,

die plaats geenF, maar een P, gemeentBagdad, en van Balsara (of Bassora) in
word.Persien op Aleppo, en meer andere plaat-

Het is ook onwedersprekelyk, dat ditzen in Syrien gingen , toevoerden, en
qualyk noemen der Indische plaatzen medevan daar verder op Scanderoena, en dan
veel duisternis hier aan toegebragt heeft.over zee, tot hen quamen, dat lang voor

Ramusius, in zyn Italiaans werk van de’t jaar 1494. of voor de tochten der Por-
reize van Marcus Paulus den Venetiaan,tugeezen, geschied is.
spreekt lib. iii. cap. 17. van de eilandenDaar beneven wierden hen de zelve ook
Nocueran en Angerman, die na zyn be-wel by andere tochten van Ormus en Bal-

stek van 150 Italiaansche mylen van Lam-fara, over zee, na ’t roode meir, over de
bri
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Coptos, en van daar weer door een grachtbri (of liever Lamri, ontrent Atsjien) het
naar Alexandria gevoert wierden.hoofddorp van zyn vyfde ryk van Java,

Naderhand hebben eerst de Arabiers,geen andere eilanden , dan de Nicobares
en hunne buuren in ’t roode meir, en langen de Andamans, ontrent Sumatra, kon-
daar na de Egyptische Sulthans, ondernen zyn.
welke Syrien ook stond, zich volslagenDe voornoemde Hieronymo de St. Stefano
meesters van dien handel gemaakt, nietschreef in ’t jaar 1499. den 1 September,
alleen om hunne waaren alomme te ver-uit Tripoli di Soria, van zekere kust in
tieren, maar voor al om den Mohham-Indien, die hy Sogomentil noemt; maar
medaanschen Godsdienst in Indien te ver-die, na zyn bestck, waar by zy ontrent
breiden.12dagen van Ceylon legt, geen andere dan

De groote winsten, die zy wel ten be¬die van Choromandel, wezen kan, die
drage van Soooo ducaaten daar van trok-hy waarschynelyk zoo misselyk noemt, om
ken, bewogen hen te bezorgen, dat dedat hy die van de-Armeniers (die Salomo
Indische waaren van Alexandria (al eenook Sogomon, en Paulus Bogos, noemen)
oude vermaarde koopstadt en handesplaatszoo zal hebben hooren uitdrukken.

der speceryen, zoo Strabo lib. xvi. en meerDeze kust nu, eigentlyk Sjolamandel
andere zeggen) na Tripoli of Aleppo,in de taal der Geleerde Inlanders, of der
vervoert wierden, daar de Venetiaanen,Bramines, hebben de Portugeezen Cho-
en andere Natien, die dan quamen afhaa-romandel genoemt, een naam die zy tot
len, behalven dat veel reizigers ook welnog toe, zelfook by ons, behouden heeft.
tot Alexandria zelf, of in andere HavensHet woord Mandalam of Mandel, be¬
van Egypten, quamen, om ook daar hun-teekent in ’t Sanskrits , of in de taal der
nen koophandel voort te zetten.Bramines, een landschap dat 40 lek (waar

De waaren wierden van Aden, Juddaafyder lek 1000oo ropias ’s of daalders doet )
pagooden (een stuk goud van;  6 guld en Toro (havens alle te zamen in ’t roode

meir gelegen) na Sues, en van daar in 2na het opgeld) inkomen heeft.
dagen na Cairo, en van Cairo langs deDe verdere benaaming van deze kust is

Nyl na Alexandria gevoert, van waar zyvan den koning Sjola, die over dit Mandel
dan over de Middelandsche zee na Scan-toen heerschte, ontleent.

Wanneer Vincent le Blanc van den op- deroena (of Alexandrette) en na Aleppo,
gebragt wierden, om dan verder in Ve-perprins van Arabien spreekt, noemt hy
netien verhandelt te worden.den zelven, Sechemir, dat wel eenigzins

Dit duurde zoo onder deze Egyptischeeen verdraajing van den naam van dien
Sulthans, (diehier buiten gemeene grootevorst is ; maar daar men echter nog op
voordeelen op deden, en zoo men wil 'erte rechte koomen zou; hoewel zyn rechte
een derde af trokken) tot dat de Grootenaam niet uit een, maar uit twee woor-
Heer Selim Egypten veroverde, en zichden, te weten, Sjeich Emier, dat den Eer-
te gelyk ook meester van dezen handelweerdigen Prins beteekent, bestaat.

die maakte, die, zonder eenige verandering,Daar zyn ’er onder de Geleerden,
nog al langs dien zelven weg gedrevenwillen, dat de Egyptische koning, Pto-
wierdt.lomeus Philadelph, den handel van Indien

op Egypten zeer kragtig voortgezet, en Nu is het zeker, dat de Venetiaanen
den handel aldus by tochten over Alexan-dien, door ’t graaven van een vaart van de
dryen, of langs ’t roode meir, een tydstadt Coptos, niet verre van de Nyl, tot
lang aanden anderen gedreven, maar ookaan Muris, een zeehaven in ’t roode meir,

naar Cairo getrokken, en dit zyn nazaa- daar van weder opgehouden hebben, tot
ten aangezet heeft, om dien handel aan dat eindelyk die weg , door nalatigheid
te houden, en dat die dus te Alexandryen, van den Egyptischen Sulthan, door stroo-

en na dat keizer Augustus Egypten ver- veryen onveilig gemaakt wierdt, na welke
overt had, tot de Romeinen overgegaan, tyd zy op Aleppo voeren, en van daar
en daar nog lang gebleven is. met de Karavaanen door verscheide we-

Plinius zegt, dat 'er van Alexandria wel gen naar Indien trokken.
vlooten van 120 schepen jaarlyks naar Daarenboven wierden 'er ook wel waa-
't Oosten vertrokken ; doch by de om- ren langs de Caspische zee, en zomtyds

ook over den Pontus Euxinus (of de swartewentelingen in ’t Roomsche ryk, en door
den inval der Barbaaren , raakte die ge- zee) langs Mengrelien, ’t zy over Caffa,
heele vaart zoodanig in duigen, dat men in klein Tartaryen , ’t zy over Constanti-

nopel, naar Indiën, en zoo ook weer vanin menigte jaaren daar na van Indien niet
hoorde reppen. daar in Europa, gebragt : van waar de

Venetiaanen, Genueezen en Cataloniers,Strabo zegt lib. xvi. dat zekere plaats,
’t Wit dorp genaamt, een groote koopstadt die dan verder na deze en gene ryken en
in Arabien was, en dat de Arabische en landschappen deden vervoeren.

De speceryen wierden van ouds uit Ter-Indische waaren na de haven van Muris,

en van daar over land met kameelen naar nate, Banda en Amboina, na Bantam,
van
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Dat by de Ouden losse voorzeggingen, Verschei-van daar na Malacca of Ormus, en zoo
de Voor-dat nog alle werelden niet ontdekt warenverder met Karavaanen te land over Bag-
zeggin-te vinden zyn, ziet men klaar by Virgiliudaad , of ook wel ter zee over ’t roode gen we-

lib. vi. AEneid. daar hy voorzeggender wyze gens demeir na Egypten, en zoo verder na Alep-
komst dervan den keizer Augustus zegt :poy gevoert.
Furo¬Dit deed Venetien, dat zedert veel jaa- — Super &amp; Garamantas, &amp; Indos peers in

ren aan cen meestresse van dien handel der Indien.Proferet Imperium , jacet extra syderaTellus
speceryen, en gesteenten van Indien, was, Extra anni solisque vias, cui cælifer Atlas
dermate bloejen , dat het in veel andere Axem humero torquet , stellis ardentibus
volkeren van Europa eenen ywer verwek- aptum.
te, om, waar het mogelyk, mede deel dat is :
aan dien schoonen handel te krygen. Hy zal het rykegebiet uitbreiden allereerst,In dien tusschentyd nu, tusschen dien

Ook over Garamante, en Indus ryk von zegen;handel der Venetiaanen en Portugeezen
Een landschap, verder dan de dierenriemop Indiën, is ook Indien door dien schrik

gelegen,der wereld, Timoer Lenk, anders gemeene- De zonnebaan, en daar ’t gewelf, vol lichtlyk Tamerlaan genaamt, in’t jaar Heginx
gezaeit,772. (’t jaar van Mohhammets vlugt naar

Van Atlas onderstut,op Atles schouders dracit.Medina) of in’t jaar van Christus 1370.
(hoewel andere dit een jaar vroeger stel- Dog klaarder is de voorzegging van Se-
len niet alleen bezogt; maar nevens veel neca, wanneer hy in zyn Medea dus opzingt.
andere ryken van ’t Oosten en ’t Westen,

Venient annis
ook verovert, gelyk wy dat elders van

Secula seris, quibus oceanushem, en van zyne Nazaaten, uitvoerig
Vincula rerum laxet &amp; ingenstoonen , daar wy 't Geslagt der Groote
Pateat Tellus ; Tipbysque novos

Mogols, zoo verre ons dat bekent, en
Detegat orbes, nec sit terrisnaauwkeuriger , dan tot nog toe door Ultima Thule.

yemant gedaan is, beschryven.
dat is :Ondertusschen hielden de Venetiaanen

den Indischen handel zoo volkomen aan 't Zal in een later tyd geschieden dat de zee
zig, dat alle vorsten en staaten van Europa De zaaken losser toom,en een gezicht zal geven
de waaren, van daar komende, volgens Van groote landen, en dat Tipbys wel bedreven.
den prys, die zy daar op stelden, hen als Een wereld noit bekend, en noit bezeilde ree
uit de handen breken moesten, en het is Ontdekken zal , en dat men Thule niet zal
zeker , dat die bloejende stadt daar nop houden
lange door gesteigert, en aan allen die wet Te zyn het verste land, als ’t was voorheen
in ’t vervolg nog gezet zou hebben, in by de Ouden.
dien haar dien pas door de verbazende

Eer nu de Portugezen, Hollanders, En-onderneming der Portugeesche zechelden.
gelschen, Franschen of Deenen, in Indiendoor den grootmoedigen Prins Henrik daar
quamen, had men daar by de verscheidenetoe cerst aangezet, niet afgesneden was.
Inlanders onder de Bandanezen, Cingalé-Een onderneming zoo groot, en heerlyk,
zen, Javanen , Chinezen, als mede tedat zy verdient, dat men die van den grond
Archiko of te Mazua, een Abyssinscheaf ophaale, aangezien zy het zyn , die
stadt, van ouds mede zekere voorzeggin-Oostindiën, en meer andere landen, als
gen ; dat 'er uit verre landen luiden, witnieuwe werelden, den Ouden t'eenemaa
van verve, blaauw van oogen, of met katten¬onbekent, eerst recht ontdekt, en veel
oogen, rood van hair, en over bun gantschnetter dan eenige van de Ouden, beschre
lichaam met kleederen bedekt , tot hen over-ven hebben.
komen en hun land innemen zouden.Men zegt, dat by de komst der Por-Hinder- Een voorzegging, die veele van hunnetugeczen in Indien Canazao El Gauripaïen
gaauwste luiden menigmaal herhaalt, her-den Por- (by anderen Campson Gauri genaamt) die
kaauwt, en na lange daar voor gevreestgee Egypten regeerde, met den Furkzen kei¬

by hun te hebben, tot hun leedwezen eindelykin zer, Selim, met den Sierief van Mekka,komst
bevestigt zagen.Sjeich Hbamed, den stadthouder van Aden,Indien,

Maar laat ons tot de groote verrigtin-v0tge¬ met Seifeddien de II. koning van Ormus,
komen. der Portugeezen zelf overgaan, en hunneen Mobbammed de I. koning van Guzerat-

stoutmoedige bedryven, tegen die derte, zamen spanden, om de Portugeezen
oudste en vermaardste zeehelden eens ver-uit Indien te verdryven, om ’t welk een-
gelyken, om daar uit te oordeelen, hoeparig uit te voeren zy ook uitdrukkelyk
verre zy die in alles overtroffen, en hoedoor de Mooren van Calicut, als hunne
veel grooter dienst zy, door hunne ont-geloofsgenooten, verzogt waren. Doch
dekkingen van Indien, aan ons, en andertwat uitslag dit alles gehad heeft, zullen
volkeren van Europa, gedaan hebben.wy in het vervolg omstandig konnen

zien. TWEEDIE
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DE aardkloot by de Ouden maar ten deele bekent. Zy verdeilden die in drie deelen.
Dy Zy waren niet zeer ervaren in de Zeevaart, en dorsten zich noit in volle zee bege-
ven. Hoe verre zy langs de wal dorsten loopen. Kaap de Non, waarom zoo genaamt.
De eerste, die boven die paalen der Ouden dorsten zeilen, en zich in volle zee begeven,
waren de Portugeezen. Henrik, zoon van Johan de I. eerste Bevorderaar van dit werk.
Zyn ryp overleg van de zaak. Hy doet twee schepen klaar maken. Die in ’t jaar 1410.
uitzeilen. En tot Cabo de Bojador loopen. In ’t jaar 1420. zend Prins Henrik een
nieuwe vloot uit. Madera toen ontdekt. Verder ontdekking van Sierra Liones. De
Kanarische eilanden ontdekt. Nieuw middel tot verder ontdekkingen. Goede hoeda-
nigheden van Prins Hendrik. Zyn dood. Alfonsus de V. koning van Portugal, gaat
op t spoor van Henrik voort. Cabo Verbe ontdekt. Ook de Zoute eilanden. En Cabo
de St. Catharina. Valsche stelling der Ouden openhaar geworden. Guinea ontdekt.
Eenige vestingen gebouwt. Johan de II. vervanger van Alfonsus de V. Zyne zugt tot
verdere ontdelkingen in ’t Oosten. Stelt eenige mannen om zich daar over te beraden.
Zy vinden in ’t jaar 1482. ’t gebruik van ’t Astrolabium tot de zeevaart, en de Tafelen
van de Zons declinatie, uit. Jacob Canus ontdekt Congo. Eerste zuil by de Portu-
geezen opgerigt. Hy loopt 20o mylen boven Congo. Plant daar ook twee zuilen. Van
den koning van Congo wel ontfangen. Congosche Edelen naar Portugal gezonden, en
daar gedoopt in ’t jaar 1491. Benevens verscheide Grooten. De koning, koningin en
Erfprins gedoopt. Deze ontdekkingen maken de Portugeezen door Europa berugt. Co-
lombus hier door opgewekt. Ontdert veel landen om de West in ’t jaar 1492. Jaloezy
van koning Johan de II. bier over. Door bemiddeling van Paus Alexander de VI. weg-
genomen. Cabo de Boa Esperanga ontdekt ontrent ’t jaar 1493. Door Johan de IIL. zoo
genaamt. Koning Johan zoekt middelen, om door een anderen weg in Oostindien te ge-
raken. Zend daar toeverscheide Mannen uit. En eindelyk Pieter Covillaan en Alfonsus

Paiva. Paiva komt te sterven. Covillaan geraakt gelukkig in Oostindien. Zyne verrig-
tingen en ontdekkingen aldaar. Zent zyne afteekeningen naar Portugal. Blydschap van

Die ordre tot het uitzenden van een nieuwe vloot stelt.koning Johan daar over.

Covillaan voor dood gehouden. De dood van Johan de IL. in ’t jaar 1495. Groote
voornemens van Emanuel. Zent vier schepen uit naar Oostindien. Geeft ’t opper-
bewind aan Vascus Gama. Aan welken by Covillaans zeekaart mede geeft. Verscheide
landen by hem ontdekt. Ook Mozambike. Daar by eerst wel ontfangenword. Ontdekt
een verraad. Enverzeilt naar Quiloa en Mombaza. Verraad daar mede ontdekt. Ver-
zeilt naar Melinde. Treed met die vorst in verbond. Komt in May van ’t jaar 1498.
voor Calicut. Onderscheid tusschen de ontdekkingen van de Ouden en die van Gama-
Gama gaat te land na den keizer van Calicut. Dien by, om de geringe geschenken niet
wel bevalt. Die maar reden van geschil met Gama zogt. En twee Portugeezen vast
bielt. ’t Geen Gama wreekt. Den keizer zoekt de zaak by te leggen. Gama wil eerst

Verzeilt misnoegt met eenige genomene Edelen naar Por-de goederen wederom hebben.
tugal. Verjaagt de vloot van den roover Timoja. Zeilt naar Anchediva. Word door

Komt voor Magadoxo. En Melinde, dienseen gezant van den vorst van Goa begroet.

Komt te Lanzibar. Verliest en begraaft zynvorst een gezant aan Emanuel mede geeft.
Broeder. Komt tot Lisbon.

en andere beroemde Mannen , in 't be¬WEt is een waarheid, die wy reeds
schryven van landen, te dier tyd tastelykebewezen hebben, dat de wereld
misslagen begaan, en in Africa en Asiaofaardkloot, aan de Ouden maar
veel deelen van ’t vaste land gantsch nietten deele bekent geweest zy, en de ware

gekent, en nog veel minder van al dieredendaar van was, dat zy ter zee zekere
groote en menigvuldige eilanden , dievaste Paalen hadden , buiten welke de
ontrent de stranden van Africa en Asia,kloekhertigste en ervarenste zeehelden
en ook ver buiten de zelve, verspreitnoit dorsten gaan.
leggen, gelyk te voren al getoont is, ge-Zy deelden den aardkloot in drie deelen,
weten hebben.te weten Europa, Africa en Asia, maar

De Westersche volken waren in de zy warenwisten van die deelen met zoo weinig
scheepvaart, en ’t bouwen der zeën, zoo niet zeervastigheid te spreken, dat zelf Ptolomeus,

on-ervaren inL.
I. DEEL.
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ten bekennen, dat het een daad is , diede Zee- onkundig en kleinmoedig, dat voor het
om zeer veel redenen die eerste onderne-vaart, en uitvinden van 't Astrolabium,de Graadboog
mers weerdig maakt voor Mannen van eendonten en ’t Kompas, de hartvogtigste onder hen

zich noit ' onvergelykelyke moedigheid, uitnemendin vole zig noit van de wal in volle zee dorsten
beleid, en gadelooze begeerte om de we-zee bege-begeven; maar waren gewoon het langs
reld dienst te doen, geroemt en onder deven. de zelve maar gaande te houden, en by
grootste belden, die oit by de wereld ietde minste gevaren voor klippen of stroo-
verdient hebben, gestelt te worden.men, zig, zonder verder te gaan, weer

De eerste die onder de vorsten van Por-Hentik,naar huis te begeven.
tugal aanleiding daar toe gaf, en dit werk zoonHet voorgebergte of de uitstekende

Hoe ver
van Johanbevorderde, was Henrik, een van de zoo-hoek aan den voet van den berg Atlas ge-

re zy de I. eer
nen van koning Johan de I. na zommigelegen (zoo het d’Ouden plagten te noemenlangs de ste bevor¬
willen, de derde, en, na andere gevoelen,wal dor deraarwas een poft, zoo gevaarlyk wegens zyn

sten Joo van ditde vierde zoon, een prins van groot be-stroomen en droogten om aan te doen,
pen. werk.leid, een naukeurig uitvorscher van alles,dat het de uiterste paal was, tot welke

en bezet met een ongemeene lust om ietmen in die tyden komen dorst, en boven
groots te ontdekken, en de tot nog toede zelve te stevenen oordeelden de zee-
onbekende zeën de wereld bekendt , enkundigen, zelf van later tyd, de rukke
alzoo de naam der Portugeezen den gant-looste daad ter wereld, waarom zy dien
schen aardbodem over gedenkwaardig tehoek ook met een bastaardnaam van kaapRaap de
maaken , te meer daar toe aangespoortNon , de Non, of Cabo de Non, genoemt heb-

waarom wordende , door overvliegende gerug-ben, om dat zy vast stelden, dat die zig
zoo ge- ten , dat eenige Engelsche en Franschewaagen dorst, om onbezonnen boven dien
naamt. kooplieden door ’t geweld van stormenhoek te loopen, noit weer te regte ko-

op onbekende oevers van wilde en woestemen of opdagen zou.
menschen, den duivel dienende, geslingert,De eer van den steven boven die paalen,De eerste,
en daar aangehouden waren; en by aldiengestelt, by de Oude Wysgeeren of Land-die boven
zyn magt zoo groot waar geweest, als weldie paalen beschryvers eerst gezet, en ook landen

der Ou- de begeerte van zyn grootmoedige zielf’lugtstreken, die de Ouden onbewoon-
den dor zich ver uitstrekte, hy zou zekerlyk on-baar oordeelden, als bewoonbaar ontdektsten zei

geloofelyke veroveringen, zoo op dete hebben, is men, buiten alle tegenspraak,len,
Mooren, als andere vyanden van dat ryk,aan die wakkerste zeehelden, de Portu-
gedaan hebben, daar hy nu zyn gedagtengeezen, verschuldigt
moest aftrekken , om dat Eduard , zynZy, in vergelyking zoo van die mag-
oudsten broeder, en vervanger van zyntige Opperheeren der wereld by de Qu-
vader Johan de L. zoodanige ondernemin-den, als ook van veele hedendaagsche
gen veel eigener waren.vorsten, maar een handie volks, dog vanen zig in Hy, die grootmeester van d'ordre vanvolle zee een hooghartigen imborst, en van een
Christus was (een van de waardigste rid-onteugelbare begeerte tot eere, met eenbegeven ,
derlyke Ordren in dat ryk, door een vanschynbare hope tot winst verzelt, zy zeg
zyn voorvaderen Denys de 1. de Bouwerik, waren de eerste, die met een onbe-
gebynaamt, ingestelt, van welke hy grootedenkelyke hartvogtigheid, en heldagtige
inkomsten trok) vond best geraden zynonderneming, die al ’t gedenkwaardigfte.
zinnen te stellen op zoodanige onderne-door de Ouden ter zee gedaan, zeer verre
mingen, als met zyn magt, en ’t vermote boven gaat, zonder eenige paalen, be¬
gen van zyne beurs, overeenquamen;vorens gestelt aan te zien, of winden
oordeelende , dat hy met geen zaak teren stormen te vreezen, zig in volle zee
wereld zig zoo aangenaam by God, be-begeven hebben. Een daad, die d’Oud-
mint by de menschen, en zich zelf nogheid verbaast, en al die dryvers van zoo
zyne Natie zoo beroemt by alle volkenvele ongegronde gevoelens onder hen,waren de
maken zou, dan met het doorkruissen dereen klaar en overtuigent berigt gegevenPortiegge¬
onbekende zeen , en met het uitzenden

zen. zou hebben in al die gissingen, waar over
van vlooten naar zoodanige landen , vanzy zoo velen reeds veroordeelt hadden.
welke de oudheid gelooft had, dat ze 'erDie gene, die zeën bevaren, stormen
niet waren, en van welke de wyste we-op de zelve bygewoont, de afgrysselyke
reldkundigen van later eeuwen nog maarbaaren en ten hemelstygende golven,met de
pas voor de ontdekking plagten te spre-daar tegengestelde naare en als yder oogen-
ken, als van een zaak , die ten uitersteblik alles inswelgende afgronden, gezien
bespottelyk, en zonder eenige grond was.en de menigvuldige gevaaren, die zig na

Dit speelde hem gedurig in de gedagten,zoo veel ontdekking , nog dagelyks op-
en om hier te eer door te geraken, verzagdoen, met aandagt overwogen hebben,
hy zig van de geleerdste en ervarenstemoeten zidderen en yzen , wanneer zy
Luiden, zoo in de Wiskunde, als in degedenken aan die zig eerst zoo verre, ’t zy
kennis van de gelegenheid en strekkingenlangs, doch wel byzonder buiten de wal,
der landen, om, zoo door hun, als doordaar op hebben durven begeven; en moe¬
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yverige navorsching van alles, ’t geen daar weer een nieuwe en welvoorziene vloot Henrik

een nieu¬met drie zeer ervarene stierlieden ,toe dienen kon, op te stygen tot een nette ten
we vlooceinde die hem in zyn klaare bevattingen,en onderscheide bevatting van die zaaken,
uit.

die hy door vaste en wiskundige redenen,die hy zich voorgestelt had te onderne-
en door de gestadige verzekering van an-men

deren had, dat 'er landen verder op bovenTe kragtiger wiert hy hier toe aange-
de Middellyn langs Africa lagen, meer enzet door eenen heiligen droom, waar in

meer mogten bevestigen.hy vermaant wiert, zoo een heilige en
De Zeekundigen , daar hy 't bewintlofwaardige zaak niet langer uit te stellen.

over deze tocht aan gaf, waren Jan Gon-Ontwaakt zynde , gaf hy ten eersten
salvo , Tristan Vas en Gillis Annius, deast twee schepen met allen haast te ver-
eerste van dien tyd, die het hart haddenvaardigen , en die van alles te verzien,
om zich zoo ver in de volle zee te bege-tgeen tot een langdurige en gevaarlyke
ven , want die vorige hadden zich noitreize noodig was.
buiten de wal durven waagen; maar voor't Bewint hier over gaf hy aan twee er-
een grondregel op hun tocht gehouden,varene Zeekundigen van dien tyd, met last
dat hen voor al te bezorgen stont, noit deom zooverre, als hen zou mogelyk zyn,
wal uit het gezigt te verliezen, zoo zy staatlangs de kust van Africa te zeilen, en by
wüden maxen tot den hunnen weder teontdekking van nieuwe landen, met een
keeren.net berigt van de gelegenheid der zelve,

By deze tweede tocht nu ontdektenen van hunne volken, tot hem te keeren,

zy , na herwaart en derwaart door veelbekragtigende dit alles met groote belof-
Maderastormen geslingert te zyn, verscheide ei-ten , by aldien zy zig daar in yverig toen ont-

landen, en onder de zelve Madera , ’t geenqueten. lekt.
zy aan de kroon van Portugal hegtten.Aan de eene zyde deëd zich hier wel

Dus geraakten zy voor d’eerste maal enzeer veel gevaar, en een langdurig onge-
byzonder Gillis Annius, na de stroomenmak op, maar aan de andere zyde zich
in zee wel waargenomen, en veel droog-zelven de last van zoo een grootmoedig
tens gemyd te hebben, eindelyk bovenprins, en hun aangeboorne groothertig-

VerderKaap de Bojador, en zoo al voortzeilendeneid, en begeerte tot eer en een onster-
ontdek-by den uitstekenden hoek van Sierra Lionesfelyke naam, met alle kragt voorstellende;
king van

of ’t leeuwen gebergte, op de zyde vannamen zy in ’t jaar 1410. die hacchelyke Sierra

de Westerzee van Africa, op 8 graaden Lionesreize, met veel moedigheid en verwag-
Noorden breedte van de Middellyn, enting, aan-
360 mylen van Canariens uithoek, ofZy stevenden dan langs de wal al Zui-

Cabo de Bojadoor, gelegen.delyk aan, raakten boven het Atlantisch
Na deze deftige onderneming dorst nie-voorgebergte, of Kaap de Non, en wel

mant byna in 40 en meer jaaren verder60 mylen daar boven , tot aan Kaap di
Bojadoor, dat is, de omdrajende hoek, opzeilen, als dat ontrent of wat voor die

De Cana-om dat hy zig boogswyze omdraait) tyd ook de Canarische (of der ouden ge-
rize eilan-lukkige) eilanden door eenige Biscajers enzynde den uitstekenden hoek van Canarien.
den ont-

Navarroizen, onder ’t beleid van een Frans dekt.aan de vaste wal, niet ver van ’t eiland
Canarien , gelegen. Hier wierden zy Edelman, Jan de Betancourt, ondekt zyn,
eenigzins gestuit en afgeschrikt om verder die ze gedurende zyn leven zeer gerust als

koning bezeten, en na zyn dood aan zy-op te zeilen, zoo door de vervaarlyke
nen Neve overgelaten heeft, die, te swakstroomen en ondiepten, als wel byzonder

door ’t verre in zee en vooruitsteken van om de zelve te behouden, zyn regt aan
dien hoek, weshalven zy weer naar huis een Spaanzen Graaf verkogt heeft, waar
keerden, hunnen prins berigt van al 't voor- door ze eindelyk aan de kroon van Spaan-
gevallene op de reize gaven, en zeer wel en, daar ze nog onder staan, gekomen
van hem beloont wierden. zyn.

Op dat nu die begeerte tot nieuwe ont-NieuwHoe groot nu die belooningen, en hoe
middeluitnement voordeelig die ontdekking was, dekkingen niet mogt verflauwen , heeft
tot verder

zoo bekroop nogtans niemant in 9 of Henrik van Paus Martinus de V verkregen, ontdek¬
10 jaaren daar na de lust, om die reize dat alles, ’t geen de Portugeezen van Kaapkingen.
weer te ondernemen; maar bleef dit werk de Bojador af, tot in Indien toe, ontdek-

Wat Pausdaar geheel by steken , om de zelve ge- ken zouden, met regt en buiten alle be-
le Portu-varen , die de eerste Waaghalzen belet twisting, tot de kroon van Portugal be
teeien

hadden boven Kaap di Bojador te komen, hooren zoude, ’t geen naderhand ook dooreenst recht

over dete weten, om die kokende en als ziedende andere Pauzen bevestigt is; maar die Pau-
landenstroomen, die men daar verneemt. zen toonden wel zeer vermetele dwaazen
m deDit alles nochtans deed prins Henrik den en zeer onregtveerdig te zyn, met aanOost ont-

moed geenzins ontzinken, veel min van anderen iets, dat hen niet toequam, weg dekt, gaf.
zyn eerste ontwerp van verder ontdekking te schenken.

afstaan, maar hy zond in’t jaar 1420. Hy was in der daad een godvrugtig en
groot-L 2
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brengen van uitnemende boomen, vrugtengrootmoedig prins, van een doordringentCoede¬
en andere gewassen, tot onderhoud dierhoeda- verstand, van een onverzettelyk voorne-

nigheden talryke Ingezetenen, te maken.men om een zaak, die hy eens als nuttig
van prin- Cune-Dus ontaekte men verscheide eilanden,roor ’t gemeen begrepen had, te onder-Hendrik ontdekt.en liet zich in, om met verscheide onbe-nemen , en ongemeen mildadig in 't be¬

kende volkeren , ook zelf met die vanloonen van die gene, die hy tot het uit-
Guinea, te handelen, en met'er tyd ool-voeren van zyn ondernemingen en ont-
veelen van hun tot kennis van den Wa-werpen gebruikte, waar door hy zich by
ren God te brengen.al de Zeelieden zoo bemint maakte, dat

Men vond ook goed, om (zoo zy voor-ze zyn gemeene spreekwyze, die hem altyd
gaven) de koopmanschappen te beter teals in de mond bestoiven was , de gave
konnen beschermen, en de vniendschap metvan wel te doen, in de schorzen der boo¬
die vreemdelingen en onbeschaafde men-men op die nieuw ontdekte landen sneed-
schen in stant te houden, op eenige voor-E4en , om alzoo, ware het mogelyk, zynen

vestingendeelige plaatzen hier en daar vastighedennaam, en gedagtenis, te vereeuwigen.
daar ge-en vestingen te bouwen; maar de wareEindelyk nogtans, na 6y jaaren geleeft,
bouwt.

reden is zekerlyk geweest, om eerst eeni-veele kerken gestigt, en verscheide lan-
gen voet in dat land te krygen, en metden , door zynen onvermoeiden ywer en

Zyn er tyd, met het geheele lyf , ’t zy metgroot verstand, ontdekt te hebben, stiers
dood. of in weerwil van den Inlander, ’er in tedie prins, overladen met eer, en bemint

wringen , gelyk zy meest overal , daarby allen , die de uitstekende gaven van
zy quamen, (hoewel altyd met die God¬zyne ziel wel kenden, in ’t jaar 1460.
vrugtige voorwending, dat zy daar qua-Zyn neef, Alfonsus de V. zoon van zynAcutiet
men om het Ware Geloove voort te plan-broeder Eduard I. volgde hem, na datde V. ko-
ten) volgens d’oude gronden der Tyriers,ning van hy ’t bewind van zaaken in handen gekre-

Portugal gedaan hebben, die wel quamen om dengen had, zeer wel op dat spoor, en be¬
opgaat handel, maar de landen, als zy konden,sioot, schoon door verscheide zoo binnen-t spoor

met eenen ook innamen.als buitenlandze moejelykheden en oorlo-van Hen

Dit is, ’t geen ten tyde van Alsonsus derik voort. gen, belemmert, nogtans voor al het ont- sohan de

V ontdekt is, latende in ’t jaar 1576. zyn II. ver-delken van nieuwe landen te bezorgen,
vangerryk aan zyn vervanger Johan de IL. overt geen hy ook met zoo veel yver in ’t werk an AC460 een prins , bezet met de zelve begeertestelde, dat onder zyne regering Cabo Verde fonsus deVerde om landen te ontdekken , en om na te Vby de Ouden het Arsinarisch voorgeberg-ontdekt.

vorschen, of men ook van de Atlantischete, of ’t Promontorium Arsinarium) ontdekt
Tyneniet in de Oosterzee zou konnen geraken,wierd, ’t geen voordien tyd, schoon het
zugt totzoo, om het Christelyk Geloof verder uitzoo verre niet om de Zuid, als Sierra Lio-
verderete breiden, als om de schatten, die Arabiernes, legt , de Portugeezen gantsch niet ontdel-

en Indien zoo overvloedig geeft, uit dekingen inbekent was.
Oosten.eerste hand in te handelen, en die alzoodeOp die zelve tyd zyn ook ontdektOok de

met verwagting van ongemeene voordee-byCabo Verdische of Zoute eilanden ,Tgute eu

len niet alleen weer naar Portugal te voe¬landen. ge-vele de Hesperische of Gorgadische
ren, maar dat ryk ook tot de eenige han-noemt, en ook by zommige voor de Ge-
delplaats van al die dierbare waaren, totlukkige eilanden der Ouden gehouden.
nadeel van alle andere natien te maken.Daar en boven gingmen, onder Alfonsus

Ondertusschen maakte hy verscheideregering, met dit ontdekken van nieuwe
verbonden met deze en gene koninkskenslanden zoodanig voort, dat men nog 10
der reets ontdekte landen, en bezorgde,En Cabe graaden boven Sierr Liones, tot Cabo de Stelt eeni-

de St. Ca- dat, om die gevaarlyke en tot nog totSt. Catharina, 2: graad Bezuiden de Linie ge Man-
tharina. zeer onzekere l'’ochten met meer zeker-nen , omgelegen, stevende, en daar by de valsch-

zich daarheid, en minder gevaar, te doen, verscheideneid der gevoelens van zoo veel oude Wys-
over teervaren Wiskundigen van die tyd zich uit-geeren en Landbeschryvers ontdekte, die beraden.

drukkelyk daar toe stelden, en hun werk136cue. zoo styfhoofdig en onverzettelyk staande
stellingen met veel ywer ’er van maakten, om eenigehielden, dat de landen onder de Zona Tor-
der Ou- middelen uit te vinden, waar door zy inrida (of verzengde lugtstreek) gelegen,dencpen¬

die woeste zeën, indien niet net, ten min-wegens de ondraaglyke hitte, die zy zichbaar ge-

sten eenigzins zouden konnen weten, waarworden. verbeeldden , onbewoonbaar en gantsch
zy waren, en hoe zy aanstevenden. Zooniet te genaken waren, daar het tegen-
blind was men toen onder hen nog in ditdeel nu daaglyks klaar ondervonden, en
stukmet veel verwondering gezien word, hoe

De Mannen, daar toe by hem geordon-die Groote Albestierder die landen, niet
neert, waren Roderik en Joseph, beide zyntegenstaande die ongemeene hitte, die men
Geneeskundige, en buiten die zekere Mar-daar des daags heeft, het zy door gezette
tynus Bohem, die zich de Regiomonte noe-regentyden, het zy door den ongemeenen
men liet. Deze groote Mannen zyn het,sterken dauw , die daar voor al ’s nachts
die in ’t jaar 1482. het Astrolabium, te vo-valt, nogtans zeer vrugtbaar in 't voort-

ren
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ren by alle Starkundigen alleen om de ver¬ stelyken Godsdienst toonden, ’t geen hy

nader, by vriendelyk afscheid aan Canus,scheide bewegingen der starren waar te
en ’t zenden van verscheide jonge Edelin-nemen en te kennen, gebruikt, na een
gen, onder opzigt van eenen Zacuta, dielangduurige en rype overweging, en door
'er bevorens nog eens geweest was, meteen noit volprezen vond, tot een uitnement
verzoek van hen in de gronden van dengebruik , in de zeevaart, op een tochtZy vin-
Christelyken Godsdienst te doen onderrig-naar Guinea gedaan, overgebragt hebben.den te za
ten , betoonde , voegende daar by veelmen in Ook werden zy gehouden voor die ge-

’t jaar fraje geschenken van ivoir, en kleederennen, die allereerst niet min vernuftig de
1482.het

uit basten van boomen gemaakt.Tafelen van de declinatie of afwyking der
gebruik

zonne gemaakt hebben, by welke de zee- Dus quam Canus by zynen koning, Congo-van t'A¬

strolabi- sche Ede-wiert met ongemeene blydschap ontfan-verstandigen heden gewoon zyn hun nette
um , 10 len naargen, en Zacuta nevens die jonge Edelliebreedte uit te rekenen, een dienst en nut-
de zee Portugal,den wierden gedoopt, en by de te rugtigheid van zoo veel belang, dat gantschvaard, en en daar

reize der nieuwe Gechristende, drie Do-Europa tot heden toe zich daar af bedient,de Tafe Cedecpi
len van de in ’t jaarminicanen mede derwaarts gezonden, omen ’t zelve niemant, dan Portugal alleen.
Zons de 1491.de zaaken des Geloofs met meer vrugtdank te weten heeft ; ook ware het te
clinatie,

te konnen voortzetten; ’t geen van zul-wenschen , dat men zedert dien tyd eenuit.

ken uitwerking was, dat in ’t jaar 1491.middel had weten uit te vinden, om met
eerst ’s koninks oom, met een zyner zoo-zoo veel vastigheid zyn nette lengte te
nen, gedoopt, en door hem zoo grootenkonnen weten, als die neerstige landaard
ywer in ’t behartigen van den Godsdienstons gelegenheid gegeven heeft , om de Benevens
betoont wiert, dat hy, ten ware de Por-nette breedte onteilbaar uit te rekenen verschei-

tugeezen zelf het belet hadden , eenige de Groo¬Een zaak by velen wel ondernomen, doch
ten.jongens, ontrent de plaats daar dienst ge-by niemant zoo klaar ontdekt, dat men

'er zich van bedienen kan. daan wiert, wat razende, niet tegenstaande
het zoonen van Edelen waren, zou hebbenDeze vorst dan zont zeker Edelman,Jacob Ca
doen dooden ; ’t geen een klaar denkbeeldJacob Canus, op eigen verzoek, als zee-nus ont-

dekt geeft, hoeverre de kennis van dien Heervoogd over een vloot uit, die ver boven
Congo. gegaan heeft, en dat hy van de zaakende landen, onder Alfonsus de V. ontdekt,

zelf nog ’t regte begrip niet moet gehadstevenende , tot aan de mond der sware

hebben.riviere Zaire, zeer verre in de openbare
zee uitwaterende , in ’t koninkryk van Ja ’t ging met dit voortzetten van ’t ge-Koning,

koninginCongo, of Manicongo, gekomen is, al- loof zoo ver, dat korten tyd daar na de
en erf-koning, de koningin, en de oudste prinwaar hy een van de steene zuilen, ten dien prins Ge-

einde van hem uitdrukkelyk medegeno en erfgenaam des ryks, nevens veel Groo
Aocnt.men, gezet heeft, op welke hy buiten ten, gedoopt wierden; maar zoo ras zy

het daar op diepuitgewerkt H. Kruis, en Gechristent, en in de Kerke ingelyft wa-
de wapenen des konings van Portugal, ook ren, en men hen de wetten, die een regt
nog met Latynsche en Portugeesche let-De eerste Christen dient na te komen, voorschreef,

Zuil by deters, des zelfs naam, als onder wiens re- viel de koning, en veel anderen met hem
Portugee- gering dit land ontdekt, en die van den zoo gemakkelyk af, als zy 'er aangeko¬

9zen
Zeevoogt , die de ontdekking eerst ge men waren. De oudste prins bleef welgerigt.
daan had, heeft laten uithakken. stantvastig, in weerwil van al zyne be-

Dit verrigt hebbende, zeilde hy verder nyders, die hem, ten voordeele van zyn
de rivier op, ontdekte daar geheele troe- broeder, zogten den voet te ligten; maar
pen van dien landaard, hier en daar swer- ’t was onmogelyk een landaard , zoo op
vende , doch vond de zelve veel zagter hun vermakelykheden, driften, veelwy-
en beter, dan de vorige, te behandelen, very, en andere by de Christelyke Wet
bragt' er verscheide uit Congo in Portugal, verbodene dingen, gezet, te doen beslui-
tot groote blycschap van zynen koning, ten die alle zoo eensklaps te verlaten;
en voerde hen, na dat ze zeer wel gehan- waar toe de vrouwen en byzitten , hun
delt waren, volgens zyn belofte, weer rol by ’t aanhouden van zulk eenen Gods¬

Loopt behouden in hun land. Hier by niet be¬ dienst t'eenemaal uitgespeelt ziende, al
200 my rustende, liep hy nog zoo mylen boven hun vermogen met een zeer goeden uitslaglen boven

dat ryk, en stelde daar twee zuilen, van hebben in 't werk gestelt.Congo

de zelve gedaante als de vorige keerdeen plant Verscheide andere vorsten gingen ook,
daar twee toen weer na Congo, wiert van dien ko¬ meer uit wereldze inzigten van eigen be¬
Zuilen. ning ongemeen wel ontfangen, en had lang, dan met een opregte meening, ver-

(zoo men zegt) het geluk van , door bonden met koning Joban de I aan; doch
Van den eenige redeneringen over de zaaken van ziende daar by hun oogwit niet te berei-
koning Godsdienst, dien koning, en door den zel- ken, lieten alles weer varen, zonder aan
van Con- ven ook veele van zyn Edelen en Grooten hun beloften te gedenken ; al te zamen
go wel

zoo verre te brengen, dat zy een uitste- zaaken, die meer gedient hebben, om deontfan-

gen. kende zugt en genegenheid voor den Chri- tong der alles hoog opgevende Roomze
Prie-L 3
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Priesters gaande en levendig te maken, ’t Westen, den koning van Spanjen, toe
dan dat 'er iets wezentlyks, of van belang, te wyzen waardoor dat geschil voor die
in geweest is. tyd beslist wierd.

Deze beginzelen nogtans van zoo ge- Zedert dien tyd gingen de ontdekkin-Deuc
lukkige ontdekkingen, door gantsch Eu- gen der Portugeezen om d’Oost (terwylontdek-

ropa van d'eene na d’andere plaats over-kingen Columbus voor Spaanjen mede zynen gang
maken vliegende, bragten den naam der Portu- ging) niet minder dan te voren voort
de Portu geezen, een volk van zoo weinig vermo- Want koning Johan, zich vast inbeelden-
gecter

gen, en dat in Europa zoo weinig lands, de, dat hy, langs de kust van Africa voort-door Eu

ropa be in vergelyking van anderen , bezat, in gaande, zekerlyk eenige landen, die hem
rugt. zulken verwondering, dat het, volgens nader toegang tot Oostindien geven kon¬

hunne verdiensten, en zeekunde hoog by den, zou moeten vinden, had, na ver-
allen geroemt, en verre boven alle groote scheide andere gebruikt te hebben, het

Mannen onder de Feniciers en Grieken, geluk , dat een van zyn schepen, waar op
verheven wiert. Bartholomeus Dias, een dapper en stand

irvastig man , ’t bewind had, ontrentDe groote Cbristoffel Columbus, van an-
Colum-

dere Colonus genaamt, een Genuees van ’t jaar 1493. (of zoo andere willen 1486bus hiei
door oy geboorte , doch in Portugal getrouwt, zocen 1487. een hoek of kaapontdekte,
geaedr een man van groote onderneming , en groot , dat men noit diergelyke gezien

schoon maar een visschers zoon van ’t dorp had: alzoo hy aan de Westzyde meer dar
Arbizolo, van veel ervarenheid, hierdoor 600, en aan de Oostzyde meer dan 8oo
niet weinig opgewekt, en zoo door starre- mylen in de lengte beslaat. Daar zyn er
kundige, als andere klare bewyzen, die een anderen Portugees wel 60 jaarenof
’t eiland Madéra, uit de schriften van eer de roem hier af toeschryven; doch zyze

ker schipper, Alfonso Sanchez de Huelva ge- komt alleen dezen Dias toe, hoewel hy
naamt (die door een storm uit den Oosten de kaap niet in ’t jaar 1450. gelyk Jarri-
op America verviel, weer op Madera quam cus zegt; maar eerst op de voornoemde
en daar in zyn huis stierf) ontdekt, zeer tyd, ontdekte.

sterk verzekert, dat 'er om de West ook Die groote Man was de eerste, die,
landen, te voren noit ontdekt, moesten na ’t uitstaan van ongemeene sware stor-
leggen; geeft zich eerst by den Raad van men, hacchelyke worstelingen met de al-Hy geeft
Genua, en daar na by den koning Johan daar bulderende winden, kokende stroo-

zich by de II. aan, en raad hem met al zyn ver- men, hemelhooge golven, en byzonderdie van
Ceutue, mogen zyn voornemen, om dit nader te na ’t geduldig verdragen van zyn gestadig
en by Jo ontdekken, behulpzaam te zyn. Koning tegenmorrende reisgezellen , ten laatsten
han de II. Johan , dit voorstel, als bespottelyk en boven de Kaap de Goede Hope zeilde
te ver-

ongegrond, afwyzende, geeft hy zich in haar daarom den naam van Cabo di Tor-gecsse aan
’t jaar 1486. by Ferdinand , koningvan mentos, of den stormhoek gaf, en by die
Castilien, aan, word daar in 't eerst ook Tocht 300 of 350 mylen boven de zuilen
van de hand gewezen; maar, na 7 jaaren van Canus stevende , komende aan een
lang alle spyt verbeten te hebben, bragtContden eiland , ’t geen hy ’t eiland van ’t H. Kruis

veel lan-hy het door goede vrienden en aanhouden noemde , wegens een kruis, dat op een
den om- zoo verre, dat hy in ’t jaar 1492. den 3 der zuilen, daar by hem opgeregt, ge-de West,

Augusti met drie schepen op ’s konings stelt wiert
in ’t jaar

kosten zee koos, en veel landen om de1492. By dezen Tocht nu al 16maanden ver-
West, tot groote blydschap van Ferdinand, loopen, en veel voorraad verteert zynde,
den 11 October ontdekte. was hy genoodzaakt de stevens weer naar

Hier over rees geen kleine jaloezy, en Portugaf te wenden, alwaar hy den ko¬Jaloex
geen minder verwydering, tusschen de ning verslag van zaaken, en een beschry-

van ko¬
so-koningen Johan de II. en Ferdinand, zoo ving deede van de gevaren, by hem ontrentning

han de Il verre, dat het tot eenen openbaren oor- dien hoek uitgestaan, dien hy daarom den
hier over log zou uitgebersten zyn, ten ware de stormhoek genoemt had ; de koning

zaaken van Ferdinand door een verbond, over deze ontdekking verblyd, en zich
met Carel, koning van Vrankryk, zoo- vastelyk vleijende met de hoope van door
danig verbetert waren, dat koning JohanDoor be dit middel tot zyn oogwit, en de ontdek

midde- geraden vond nevens Ferdinand, de zaake king van Oostindien, te geraken, vond
ling van in geschil aan Paus Alezander de VI. te met veel reden goed, dien naam te ver
Paus A¬ verblyven, die, naryponderzoek, goed- anderen, en dien veruitstekenden hoeklexander

vond den aardkloot, na dat hy boven dede VI. in zyne taal, Cabo de Boa Esperanca, O

weggene Cabo Verdische eilanden tot ontrent de t Hoofd der Goede Hope, te noemen
men. 340 mylen een rond van de Noorder- tot welken naam hy ook zedert, tot heden

de Zuiderpool getrokken had, in tween toe, behouden heeft.
te verdeelen, en van die twee deelen al- Koning Johan dan hier by niet berusten-
les, ’t geen na ’t Oosten ontdekt wiert de, maar verstaande, dat alle de kostelyke
den koning van Portugal, en, dat na waaren, die uit Indien en Arabien qua-

men,
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1493.

Door Jo-
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200 ge-
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nien, en Covillaan naar Indien, de reizeKoning men, meest door de Mobhammedanen,
voortzetten , en de een den anderen open Joden , voor een geringe prys opge-Johan
een bestemde tyd te Memfis, of Cairo,zoektmidde- kogt, en door de golf van Persien in Sy-
weer vinden zou.len , om rien, of door ’t Roode meir naar Suez,

Paiva quam, eer hy de hoofdstadt der paiy-door een en met de Cafilas, of Karavaanen, verder
Abyssinen, of daar de koning zyn Hofkomt te

andere naar Alexandryen, en van beide die lan-
houd, naderen kon, te sterven, maar sterven.weg den met een ongemeene winst na alle an-

in Oost- een geheel anderen uitslag had de reize vandere ryken en landschappen gevoert wier-indien te Covillaan. Hy quam zeer gelukkig de Covillaanden, oordeelde, dat hy dien voordeeligengeraken en geraakteerste in Indien, zag daar veele stedenhandel, door alle bedenkelyke middelen
selukkighavens, nam op alles een nette opmerking.in zyn ryk behoorde over te brengen, en in Oost-hielt ook daar van een dagregister, nindien.alzoo te gelyk, de vyanden zyns Geloofs

teekende (’t geen ’t beste van allen wasvan die uitnemende winsten beroovende,
de voornaamste steden en zeehavens, by-een weg te zoeken, om het Ware Ge
zonder die van Goa, Calicut, Coetsjienloof, ter plaatze daar ’t noit geweest was,
en andere, zeer fraai, in hun nette leg-in te voeren, en, daar het te voren wel
ging en strekking, in een Zeekaart af,

geweest, doch door de tyd en de bedorve
die hem koning Johan ten dien einde medeeeuwen zeer verbastert was, tot zyn oude

gegeven had.zuiverheid te brengen.
Hier van daan keerde hy , langs deZyne ver-Voornamentlyk was zyn oog op de lan-

rigtingenGolf van Persien, en de Arabische kust.den van den keizer der Abyssinen gevallen,
en ont-weer naar Africa, stevende boven den uit.van welken hy al overlang vernomen had, dekkin-stekenden hoek, in ’t gemeen Cabo de Gu-
en al-dat hy Christus kende, en volgens de wyze

ardafu genaamt, quam d’allereerste van
daar.van zyn land eerbiedig diende; maar dat

de Portugeezen te Mozambique, (na zom-hy ondertusschen ook in veele deelen van Hy zietmiger onzekere gedagten met Salmasius-de Leere der Roomsche Kerke verschilde.
allereerstby de Ouden Prasum promontorium ge-Zyn voornemen was dan om te zien, Mozam-

naamt, hoewel andere kaap de Goede jne, Me¬of by dien vorst met de Roomsche Kerk
linde, enHope daar voor houden) ’t geen hy ne-niet vereenigen, en door zyn wyduitge-
anderevens Melinde, Quiloa, (dat Vossius voorstrekt bestier, en hulpe, niet een nader
landen

t Prasum promontorium houd) en anderetoegang tot de Indische koningen, en den daar
ryken, daar ontrent gelegen, naukeurigcxeeent.handel met de zelve, vinden kon.
afteekende; vervolgde zyn reize tot Zofa-Hier toe heeft hy verscheide Mannen
la, daar hy, zoo door verscheide zeekun-Zend daar gebruikt; doch heeft de eerste, door on-

toe ver- digen, als door andere klare merkteeke-kunde in de daar toe vereischte taalen, en
scheide nen , ten deele uit de gelykheid van dede moejelykheid van die onderneming,Mannen

verw en het hair der inwoonders aldaaruit. afgeschrikt, onverrigter zaake van Jeru-
vernam, dat dit land aan dat van Cabo de

salem weer t'huis gekregen.
Boa Esperanca vast, en alzoo een middel

Eindelyk nogtans vond hy onder zyn
uitgevonden was, om langs het zelve ge-En einde- eigen volk twee bequame Mannen, zeer

lyk Pieter makkelyk in Indien te geraken.ervaren in d’Arabische taal, te weten,
ovillaan Dit alles tot zyn genoegen uitgevorst,Pieter Covillaan en Alfonsus Paiva, welkeen Alfon-

en ontdekt hebbende, begaf hy zich weerfus Paiva. ay belaste, om malkanderen in allen dee-
naar Memphis of Cairo, op de bestemdelen , tot uitvorsching van de zaaken, hem
tyd, maar hoorde daar, tot zyn droef-aanbevolen, te helpen, en, des noods,
heid, dat Paiva in ’t begin van zyn reizeook malkanderen daar in te vervangen.
overleden was.De reden nu , waarom hy hen henen

Niet tegenstaande hem dit geweldigzond, was, om, by hunne reize door
verssoeg, en hy groot verlangen na zynEgypten, en ’t land der Abyssinen, en
vaderland had, besloot hy nogtans, zichvan daar over ’t Roode meir, na te vor-
den last van koning Johan, en zyn bran-schen, of men van daar niet in de groote
dende begeerte, om nader kennis van deen openbaare zee, en zoo vorder niet al-
Abyssinische zaaken te krygen, te binnenleen aan Cabo di Boa Esperanca, maar by-
brengende, ook de reize derwaarts te on-zonder, of men van daar ook niet gemak-
dernemen.kelyker in Oostindien komen kon.

Voor zyn vertrek evenwel gaf hy ko¬Met die last vertrokken die twee Man-
ning Joban by geschrifte kennis van denen naar Alexandryen, van daar als koop-
dood van Paiva, en van al zyne ontdeklieden gekleed, naar Cairo, en quamen,
kingen, zoo in Indien, als van de rykenna verscheide steden gezien te hebben,
in de Oosterzee tot Zofala toe, gedaaneindelyk te Aden, een stadt op den hoek
zond zyne afteekeningen over, en voegdevan ’t Roode meir, of even binnen de
daar by, dat hy besloten had naar Abys-zelve, gelegen, en zeer bekent.
sinien te gaan, en, na verrigting vanDaar scheiden zy , na de geschenken
zaaken , den koning zelf in persoon van

gedeelt te hebben, van een, met voorne-
alles verslag te komen doen.men en versprek, dat Paiva naar Abyssi- De

Zend zyn
Afteeke-

ningen
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De koning deze nieuwe tydingen, en
voor al die kaart van Covillaan door eenige
Kooplieden uit Portugal, die op Memphis
handelden, bekomen hebbende, beeldde

zich in nu ten naasten by ten einde van
zyn groote voornemens, en tot zyn oog

merk, geraakt te zyn.
Hy sliep dan hier niet op, maar besloot

vastelyk de begonne tochten ter zee op
nieuws, en met een moedigheid, die nu

op vaste gronden steunde, te hervatten

en, zonder aanzien van alle gevaaren en

onkosten , de schepen daar toe te doen
klaar maken

Ondertusschen hoorde men niet van

Covillaan, of zyn wedervaren in Abyssi-
nien , die in ’t eerst van zyn aankomst by
Keyzer Alexander , de vyfde voor Sersa
Dengil, zeer wel ontsangen, maar die
vorst niet lang daar na schielyk overleden

zynde, van Nahu, zyn broeder en opvol¬
ger in ’t ryk, qualyk gehandelt, en ge
vangen gehouden wiert, zoodanig, dat
hy zelf geen gelegenheid krygen kon,
om ’t allerminste naar Portugal te schry-
ven ; ’t geen ook by veelen zyn dood deed
vast stellen ; hoewel hen daar na anders
bleek

In dezen staat nu waren de zaaken in

aar 1495. op ’t einde van de bestiering't
van koning Johan de II. en dus verre was

men gekomen met het ontdekken van on-
bekende landen , en in ’t byzonder van
Oostindiën, wanneer hy, meenende een

aanzienlyke vloot derwaart te zenden, tot

groote droefheid van velen, zelfs van zy-
nen Neve , prins Emanuët, by hem als
erfgenaam des ryks, zedert de dood van

zynen zoon Alfonsus, verklaart, quam te
sterven.

Emanuel in ’t jaar 1495. op den ryks-
zetel gestegen, stelde ten eersten zyn zinnen

op de voortzetting en bevordering der In-
dische zaaken, en nam, niet tegenstaande
de meeste van zynen raad, om zeer ge-
wigtige redenen, hem daar van afrieden
onverzettelyk voor, vier schepen naar

Oostindien te zenden
Over deze schepen stelde hy verscheide

Hoofden, over ’t eerste, St Gabriel ge
naamt, Pieter Alanker, die mede bover
Cabo di Boa Esperanca gezeilt, en alzoc
redelyke kennis van zaaken had.

Over het tweede, St. Raphael, stelde
hy Paulus Gama, broeder van Vasco Gama
over het derde, Berri, Nicolaas Celius

en over ’t vierde, zynde maar een voor
raadschip, Gonsalvus Nonius

Zeer weinig volk zond hy met de zelve,
en ten uiterste niet boven de 160 man in
alles, vermits zy, niet zoo zeer om landen
te winnen, als wel om die voor eerst nade
te ontdekken, gezonden wierden.

Het opperbewind over deze vloot gaf
hy aan den voornoemden Vasco Gama,

OOST-INDIEN,

een wakker, verstandig en kloekmoedig aan
VascoEdelman, van een ongemeene getrouw-
Cxemta.

heid voor zynen vorst, in het stantvastig
uitvoeren en voortzetten van dingen, die
hy wist dat tot uitbreiding van den roem
zyns konings konden dienen; hem Paulus
Gama , zynen broeder, tot tweede in
't bewind toevoegende.

Aan dezen Vascus Gama nu gaf hy, be Aan wel-

nevens verscheide brieven aan Indische erke hy Co-

villaansandere koningen, ook de kaart van Co-
Zeckaartvillaan, als een wegwyzer, en voorschrift
mede

mede, om zich, op die groote en gevaar geeft
lyke reize, te zyner tyd daar van te dienen

Gama dan met deze vloot den 9 Julii
1497. zee gekozen hebbende , een tyd
zeer qualyk tot het ondernemen van die
reize (na de gedagten der Portugeezen,
doch zeer wel, na myne gedagten) be¬
raamt, loopt de Canarize en Zoute eilan-
den voorby, giert wegens gebrek van
water in zekere baai, den inham van St

Heleen genaamt, aan, en koimt, na ’t uit-

staan van sware stormen ter zee, en oproer
van zynvolk, die hem tot de te rugreize,
zelf (zoo zyn broeder hem te kennnen
gaf) met zamenswering tegen zyn leven,
dwingen wilden, eindelyk op den zosten
November voor, en den zrsten boven Cabo
de Boa Esperanca

Nogtans eer hy zoo verre geraakte
was hy genootzaakt, om alle moeite bin-
nen boord te stillen , en de quade aan-
slagen van zyn vyanden te verydelen, de
stuurlieden in de boejen te zetten, en op
zyn schip het stuurampt zelf waar te ne-
men.

Van daar zeilde hy voort, ontdekte de

waterplaats van St. Blasius, zag volk aan
strand , zond daar op eenige luiden aan
land om te ruilebuiten; van daar voort-

zeilende zag hy een land, dat hy na der
dag, by welke ’t zig opdeed, terra de Natal
noemde, gaf aan verscheide rivieren, als
Rio dos Reyes (daar hy in Januarii 1498.
quam) en Rio dos bonos Sinales (zynde de
rivieren der koningen en der goede teeke
nen ) haare namen, na de dagen, of ont-
moetingen, by welke zy die eerst zagen.

Dus verre gevordert, was hy de eerste.
die verre boven de palen, daar het Bar-

holomeus Diaz gelaten had, zeilde. Hy
beeldde zich nu vast in, dat hy op den
regten weg naar Indien was, dat ook het

’t geen hy by die laatste rivier.berigt,

wegens schepen van de zelve groote, daar
aangeland, van Ferdinandus Martinus by
zyne vertolking van verscheide redenen der

Inlanderen aldaar uit het Arabisch, kreci
hem een overtuigent bewys daar van gaf,
om welke reden hy die rivier den naam
van de rivier der goede teekenen gegeven
had, daar hy ook een zuil, waar in ko¬
ning Emanuels wapen uitgehouwen was,

op t strand heeft opgerigt
Na

Verschei

de landen

by hem

ontdekt.
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ook zeer veel licht in 't bevorderen vanNa hier en daar eenige doodschuldigen
zyne reize naar Indien kreegaan land gezet te hebben, en om die ge-

Voor Melinde op Paaschdag deswesten, en ’t aanmerkenswaardige daar jaarSTree
1498. gekomen, wiert hy door den zoon met dienvan nader te ontdelcken, en mede wegens
des konings uit naam van dien vorst zeer vorst inziekten van zyn volk, aldaar by na een
wel ontsangen , zoodanig , dat hy een verbond.maand gebleven te zyn, zeilde hy vanOol Mo
verbond met den zelven maakte.daar al verder op, tot dat hy Mozambikezambike.

Hy liet Gama aan boord door zyn zoonbereikte, daar hy den 1sten Maart 1498.
bezoeken, en hem weer aan land verzoe-aanquam, en bevond dat dit eiland onder
ken, ’t geen Gama om gewigtige redenenden koning van ’t Quiloa stont, die het
afssoeg; maar liet daar weder eenige lui-door eenen Sjeich, of oversten , in zyn
den aan land, en beloofde ondertusschennaam bestieren liet.
dien prins, wanneer hy weer uit IndienHy wiert daar in 't eerste zeer wel ont-Daar hy
quam, zyn land en haven te zullen aan-eerst welfangen, vond daar Arabiers, die zeer goede
gieren.ontsangen Stuurlieden, en in ’t gebruik van ’t Com-

word. Voor zyn vertrek kreeg hy van hempas, Kaart, Quadranten, en alles wat diende

een zeer ervaaren stuurman mede op reis,tot het net bezeilen, plaatzen, en leggen
en begaf zig na veel onderlinge pligt-van gewesten in hun regten afstand van de
plegingen, in de maand April van daar,Linie, als ook in ’t naukeurig waarnemen
met zoodanigen voorspoed, dat hy ontrentvan den Joop en verscheide keeren der
een maand daar na ’t hooge land van Ca-zonne, nietmin, dan de Portugeezen zelf,
licoet ontdekte, en zeer verblyd kort daarervaaren waren, zoodanig dat Gama van

aan , na een reize van elf maanden, ofhen ook ’t eerste berigt wegens den netten
daar ontrent, ’t anker wierp.afstand van Calicoet kreeg.

Voor deze beroemde zeenaven, op deDe Mbzambikers, deze vreemde gasten Komt in
Malabaarsche kust gelegen, quam Gama,May vanvoor Mohhammedanen aanziende , waren

’t jaarna zeer veel wederweerdigheden, in 't eindehen in 't eerst, ook zelf in zoo verre te
1498.van de maand Mey des jaars 1498. doorwil, dat zy hen voor geld twee bequamt voor Ca-

een onderneming zoo gelukkig, en zoo licoet.stuurluiden bestelden, ten einde die hen
groot, dat men bekennen moet, dat hemop den weg naar Calicut voor lootzen die-

alleen de eer van de ontdekking van Oost-nen zouden; maar zoo ras zy, aan ver-
indien ter zee toekomt, en dat ze allescheide beelden, en andere uiterlykheden

vorige ontdelckingen zeer verre te bovenin hun dienst, als ook by eenige onderlinge
gaat.redeneringen over den Abyssinischen Gods¬

Indien men Plinius, in ’t berigt, dat hydienst, merleten, dat zy Christenen waren,
ons in ’t viil. boek en 67 hoofddeel vanstelden zy allerlei middelen in 't werk,
zyne Geschiedenissen der Nature geeft,om hen, met al het hunne, te verderven.

gelooven mag, zoo zien wy wel, dat 'erDit voorgenomen verraad was zoo ge-Ontdekt
eenige schepen, van de Straat van Gibral-een ver- heim niet, of Gama kreeg door een van

raad. tar tot aan het Roode meir, en van daardie twee stuurluiden ’er kennis af. De an-
ook wel tot gemelde Straat, en verder ge-dere, zynde een medepligtige in dit ver-
loopen zyn; doch, als men dit navorscht,raad, en zynes schults niet dan teveel be

zal men bevinden , dat die reizen noitwust, oordeelde best op de zekerste wyze
uitdrukkelyk ondernomen; maar dat (zoote ontvlieden ; ’t geen hy juist op een tyd
’t al waar was) die schepen by buitenge-deed, in welke een ander stuurman, voor
meene stormen, door winden en stroomeneenig gevaar, hem aan land dreigende,
vervoert, tegen wil en dank, aldaarver-bedugt, tot Gama quam overloopen.
vallen zullen zyn.Van hier naar Quiloa verzeilende, dochEn ver

En hoewel het een onwedersprekelyke Onder¬zeilt naardat niet konnende bereiken, geraakte hy
scheidQuiloa en waarheid is, dat meer landen zoo by ge-eindelyk in de haven van Mombaza.
tusschenMomba¬

val ontdekt zyn, is ’t ook niet min waar,Aldaar zond hy ook eenige doodschul-
de ont-za.

dat het een grooter en gedenkwaardigerdekkin-digen aan land, kreeg ’t gezicht van eenige
gen vanheldenstuk is, zoo gevaarlyke reizen uiispeceryen, over welker handel de ko-
de Ou-eigen beweging, en met een voornemerning met hem in verbond wilde treden,
den, en

van, by aanmerkenswaardige ontdekkinten einde hy zyn reize naar Indien, ver- die van
gen, iet groots uit te voeren, dan by ge- Jama.mits hy nu veel dingen aldaar krygen kon¬
val op deze of gene kusten, niet zonderde, staken, en maar weer naar huis keeren
de uiterste vreeze, tegen wil en dank tezou; maar Gama, niet genegen zich daarVerraad
vervallen ; welk onderscheid by my zooin te laten, ontdekte ook hier tydelykdaar me
groot is, als tusschen een, die over ’t ge-een nieuw verraad, van den koning vande ont-

dekt. weld der winden en baaren kloekmoedigMombaza, tegen hem en zyne schepen
zegepraalt, en tusschen een, die, vol vreezegesmeed, weshalven hy van daar naar Me¬
en doodelyken angst, onder haar geweldlinde verzeilde, veroverde ondertusschenVerzeilt
beswykt, en de vervoering der zelve in deeen vaartuig, waar op hy een zeer bequaamnaar Me

linde. uiterste onzekerheid opvolgen moet.en ervaren zeeman vond, van welken hy
Maar,M

I. DEEL.
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Maar, dit vorige al toegestaan zynde, De Mohhammedanen, van verschelde

gewesten, die zich, of daar als koopluidenblyft ’er nog dit onderscheid overig, dat
nedergezet hadden, of als groote en ver-geen ontdekkingen, hoe verre zy ook, of

uit eigen beweging, of by geval, gingen, mogende handelaars zich daar voor een tyd
ontnielden, by d’opkomst der Portugee-zich oit of oit tot dus verre uitstrekten;
zen aldaar hunnen handel in de grond, enen dat het derhalven Vasco Gama is, die

een onsterfelyke eer en lof by de nakome- al hunne uitnemende en zekere winsten,
door hunne doodvyanden in den Gods¬lingen daar by verdient, en de Portuge-
dienst , (die hen niet min, dan hunnensche natie een luister en roem heeft toe-

handel, ter harte ging afgesneden ziendegebragt, die hen, boven alle volken, als
namen deze verflauwing van de genegen-de eerste ontdekkers van het Oosten, al-
heid des keizers niet alleen voor een zeertoos zal doen uitsteken.

gewenscht middel op, om de PortugeezenGama nu aldus niet ver van Calicoet ten

uit dat ryk te bonzen, maar bedagten daaranker leggende, besluit, na op alles goede
boven nog verscheide andere vonden, omordre (or hy quam te blyven) gestelt te
hen by den keizer ten uitersten gehaat tehebben, met 10  12 man te land na den

maken , ’t geen ook zoo goeden uitslagKeizer, of Zamoryn, te gaan, van wel-

ken hy reeds door eenige van zyn volk had , dat die vorst aan hunne beschul-
diging, dat Gama maar een zeeroover envoor af te lande gezonden, verstaan had,
een verspieder van zyn land was, volko-dat hy zich niet te Calicoet, maar in een

ander klein plaatsje, ter dier tyd ophielt men geloof gaf. De keizer, hier op maan
na reden van geschil met Gama zoekendeDe Richter des lands, de Coetewaal by

de Inlanders genaamt, geleide hem op na dat'er al verscheide bedriegelyke voor
dien tocht, bragt hem voor den keizer slagen, om hem hier of daar in te betrek-
te dier tyd een van de magtigste en be¬ ken, vergeefs gedaan waren, liet zich tot
roemste vorsten van Indiën, en wiert van een ongemeene buitensporigheid van toorn
des zelfs Hovelingen zeer minnelyk ont- tegen Gama vervoeren, op een tyd, dat
fangen , daar hy dien vorst ongemeen hy minnelyk verzogt, dat'er yemant, uit
kostelyk uitgedost vond. naam en van wegen den koning Emanuel,

Voor den keizer nu verschenen, en van aldaar, om het opzigt over zyne zaaken
hem na de reden van zyn komst gevraagt, te hebben, blyven mogt, ’t geen zoo verre
deed hy hem, in 't byzyn van eenige zy- ging , dat hy twee Portugeezen , door
ner Raaden en Hovelingen opening van Tama met eenige goederen naar Calicoet

zaaken , en gaf hem te kennen, dat Ema- gezonden , aanstonts in de gevankenis
nuët, koning van Portugal, een van de wierp, en al hunne goederen aanhielt.
grootste en grootmoedigste vorsten van Deze daad verbitterde Gama zoodanig
Europa, door den wydberoemden naam dat hy middel zogt om zich hier overte
van den keizer van Calicoet, de wyde uit- wreeken ; ’t geen hem ten eersten zoo wel

gestrektheid en heerlykheid van zyne lan- gelukte, dat hy verscheide Edellieden des
den, en wel byzonder door de wydberugte keizers , benevens eenige anderen , by
grootmoedigheid van zyn ziel en vorste- ’t overrompelen van een Mohhamme-
lyke deugden, met een uitnemende liefde daansch schip, gevangen kreeg.
tot hem ontsteken, en te rade geworden Zoo ras quam dit den keizer nietter
was, hem (Gama) aan den zelven af te zen- ooren, of hy zogt de zaak, onder voor-
den, om met zoo grooten vorst een verbond geven, dat zyn meening gantsch nietge
aan te gaan, en een vriendschap op te rig- weest was , die Portugeezen gevangen
ten, waar van beider onderdanen met 'er maar hen alleen tot het suiten van zyn
tyd de gewenschte vrugten mogten ge- brieven aan Emanuël, te houden, in der
nieten. minne af te doen, en by te leggen; maar

Dit eerste voorstel, ’t geen den keizer Gama, na deze breuke, dien vorst op al
zeer aangenaam was, en by hem met ge- zyn aanbiedingen niets vertrouwende,
negenheid (zoo ’t voor eerst scheen) aan- wiert door zekeren Monzaide, van Tunis
genomen wiert, was oorzaak, dat de Por- geboortig, die tot hem overliep, en hem
tugeezen weinig dagen daar aan een plaats, een net berigt van den staat der zaaken
of huis, te land aangewezen wiert, waar binnen Calicoet gaf, nog meer in zyne
in zy zich voor eerst zouden konnen ont- gedagten, van hem niet te vertrouwen,
houden ; maar wanneer, by 't tweede bevestigt.
gehoor voor den keizer, de brieven en Alles wiert derhalven by Gama afgesla
geschenken overgelevert wierden, vondt gen, en voor af by hem geëischt, dat de
die prins de zelve zoo gering, en zoe keizer zoo hy zich aan zyn Edelen ge-
verre beneden zyne verwagting, dat hem legen liet, hem aanstonts de aangehoude
al de lust tot het aangaan van dat verbond, goederen zou hebben te rug te zenden;
hoe groote verontschuldiging tot recht- ’t geen den keizer dan eindelyk deed, na

ge-Gama een geruimen tyd om den thuinvaardiging van zynen vorst Gama ook
leid te hebben, maar Gama, toen nietmaakte, en hoe waarschynelyk en billyk

gera-die ook waren, aanstonds verging.
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met een Gezant van dien vorst aan ko-aan Emx-Verzeit geraden vindende die aan te nemen, slaat

nuël me-ning Emanuet.misnoegt dat, om gewigtige redenen, af, en ver- de geeft.Eer hy nu op reis ging, verbrandde hyzeild met die Edeien, na zig met een be¬met eeni-
wegens lekheid, zyn broeders schip,ge geno leefde brief by den keizer verontschuldigt,

mene hebbende nu, vermits het voorraadschipen hem wegens zyn zorg over de Cali-
Edelen na zyn vertrek van Mozambike al in brandcoetsche Edellieden verzekert te hebben,
naar Por-

gesteken was , nog maar twee schepen,tugal. van daar naar Portugal.
en deed zyn broeder, Paulus Gama, opDerwaart nu zeilende ontmoeten hem

Verjaagt
zyn schip overkomen.verscheide vaartuigen van zekeren zee-de vloot Dus zeilde hy dan voort, en geraaktedie hy, tenvan den schuimer, Timoja genaamt, Komt te

roover den 27 Februarii des jaars 1499. voor de Zantibar.7, op de vlugt dreef.getalle van
Timoja. kust van Zanzibar, wiert by den vorst vanHet agtste veroverde hy , en zetten

dat land wel ontfangen, en van veel ver-doen vorder zyn reize naar ’t eiland An-Zeilt naar
verschende vrugten verzien.chediva, niet verre van Goa gelegen, voort,Anchedi¬ Den 26 April geraakte hy , na Mo¬

va. met voornemen om zyne schepen, die al
zambike voorby goloopen, en de water-vry veel geleden hadden , aldaar wat te
plaats van St. Blasius aangegiert te heb-kalefateren-
ben, boven de Kaap.Terwyl hy daar lag , wiert hy door

Word Ondertusschen geraaktende twee sche-eenen bedrieger, die zich voor een Ita-
door een pen voorby St. Jago , daar hy ook aan-liaan, uitgaf, door den vorst van Goa,gezant gierde, van een, en Celius met zyn schipCabajus, aan hem gezonden, tot eenvan den

eerst in Portugal; maar Gama wiert ge-vorst van onderling verbond aangezogt, en door
Goa be noodzaakt, wegens ziekte van zyn broe-veel groote aanbiedingen daar toe genoo¬ Verliest
groet. der, het eiland Tertia aan te doen, alwaardigt; maar dewyl Gama op dien afge¬ en be-

hy den zelven, na eenigen tyd verblyvenzondenen quade gedagten kreeg , wiert graaft zyn

Broeder.overleden, begraven heeft.hy te rade, hem te doen vast houden, en
Dit verrigt hebbende is hy van daarbevond, na hem gepynigt te hebben, dat

Komt totweer in zee geloopen, en in Septemberhy een Sarmaat van geboorte, een Jood
Lisbon.

1499. voor Lisbon ten anker gekomenvan Godsdienst, een uitgezonden Ver-
daar hy van koning Emanuët, die vanspieder der schepen, en dat zyn meesters
Celius reeds eenig berigt had, en waar byvoornemen was, de zelve schepen tever-
Gama het zyne omstandig deed, byzonder

meesteren.
wel ontfangen, geëert, en met veele ge-Dit deed hem ten eersten van daar ver-Komt
schenken begiftigt wiert ; hoedanigenvoor Ma-zeilen, en, na verloop van eenige tyd,
mildadigheid die vorst, ongemeen overgadoxo. na Magadoxo te vergeefs beschoten te
deze groote ontdekkingen verblyd, ookEnMelin-hebben, quam hy te Melinde, daar hy
ontrent zyn andere reisgenoten getoontde, diens zeer minnelyk ontfangen wiert; vertrek-
heeft.vonst een kende van daar, na vyf dagen verblyfs,

gezant

TWEEDE HOOFDSTUK.

Dleter Alvares Capraal loopt met 13 schepen uit. Ontdekt Brazyl. Verliest  sche-
pen. Passeert de Kaap. Giert te Quiloa en te Melinde aan. Komt voor Calicoet.

Word qualyk gehandelt. ’t Geen by wreekt. Die van Coulan en Cananor zoeken zyn
vriendschap. Vertrekt weer naar Portugal. Emanuël zend weer 15schepen onder Vasco
Gama uit. Nonius komt te Coetsjien. En te Canandr. Alwaar de Samoryn hem te
vergeefs aantast. Nonius ontdekt St. Heleen. Franciscus en Alfonsus Albukerk gaan
naar Indiën. Zes schepen naar Brazyl. En twee naar ’t Noorden om naar Corte-
reaal te zoeken. Gama beschiet Calicoet. Ontdekt de listen des Samoryns. Zyn verbond
met den koning van Cananor. Gama laat Soderio daar, en vertrekt naar Portugal.
Slegte staat des xonings van Coetsijen. Die van Soderio verlaten word, en geslagen. Fran-
ciscus Albukerk komt voor Coetsjien. Herstelt Triumpara in zyn ryk. Bouwt daar
een sterkte. Waar op een vrede met den Samoryn, En een verbond met de koningin

Vredebreuk der Portugeezen. Die Triumpara in groot gevaarvan Coulan volgt.
laten. Paciecos dapperheid. Einde dezes Oorlogs. Lopes Suares Alvarenga te Coetsjien.
Zyne verrigtingen aldaar by den nieuwen Ooriog. Verscheide Mohhammedaansche
Vorsten spannen zamen tegen de Portugeezen. Waar op koning Emanuel een beilzaam

besluit neemt. Francois d’Almeida 14e Onderkoning 1505. Maakt Quiloa cynsbaar.
Zyn verbonden met verscheide Indische vorsten. Hy bouwt een sterkte op Cananor.
Kroont de Coetsjiensche koning. Pieter Gnajas verrigtingen op Zofala. Laurens d’Al-
meida slaat den Samoryn. Sabajus dryft de Portugeezen van Anchediva. Laurens
d’Almeida ontdekt Ceyson. Maakt den koning van Gale cynsbaar. Alfonsus Albu-
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kerk, Ide Opperbestierder, verovert Socotora. Jacob Sequeira loopt naar Malacca.
Brit slaat den koning van Cananor. De Samoryn geslagen. Albukerk wint Ormus.
Dat by aan Portugal cynsbaar maakt. Die van Ormus breken de Vrede, en worden

gestraft. Albukerk ftraft de trouwlooze Socotoranen. Komt voor Cananôr. Laurens
d’Almeida sterft voor Diu. Almeida weigert ’t bewind aan Albukerk over te geven¬
Slaat Sabajus en Emir Hossein voor Diu. En keert weder naar Coetsjien, Ferdinand
Coutinho komt voor Canandr. Albukerk word in ’t jaar 1509. eerst IIde Opperbestierder.
d’Almeidas dood. Coutinho en Albukerk veroveren de sterkte van Calicoet. Siqueira
komt voor Pedir. En op Malacca. Daar wel ontfangen wierd. Doch geraakt in gevaar.
Slaat geen agt opverscheide waarschouwingen. Hy ontkomt zeer zelukkig; doch veel an¬
deren wierden vermoord. Siqueira keert weder naar Portugal. Albukerk verovert Goa.
Doch moet het weer verlaten. Maar verovert het op nieuw. Trekt naar Malacca. Steekt
die stadt in brand. En verwoest alles. Maakt grooten buit. Bouwt daar een vesting
en stelt 'er een Landvoogt. Straft Utimutis. Zent Abreus naar de Molukken. Die
1512. in Amboina en in Banda quam , gelyk Serraan in Ternate. Albukerks vertrek
van Malacca. Dwingt den Samoryn. Maakt de Maldives cynsbaar. Herstelt de zaa-
ken van Malacca. Maakt vrede met verscheide vorsten. Bouwt een sterkte op Calicoet.
Gaat naar Aden. Nieuwe moeite op Malacca, tydelyk gestilt. Albukerk krygt verlof
tot bet houwen van een vesting te Diu- Dood van Zeifoddin, en zyn Vervanger. Al-
bukerk word meester van Ormus. Laat 'er een vesting houwen. Doch hy word qualyk
beloont. En opontboden. Lopes Suares Alvarenga IIIde Oppergebieder van Indien.
Albukerks dood. Voorvallen met den koninng van Bintan. En moette te Malacca. Al-
varenga maakt vrede met de koningin van Coulan, en bouwt daar een vesting. Zend
Andrada naar China. Alvarengas tocht aaar Aden, en lafhertig bedryf.Goa in
gevaar , doch gered. Zyn verrigting in de Maldives, in Bengale, en op Ceylon. Co-
lombo word cynsbaar aan Portugal. Hy bouwt daar een vesting. Malacca weer aan-
getast door den koning vau Bintan. Nader last tot het ontdekken der Molukken. Jacob
Lopes de Siqueira, IVde Opperbestierder van Indien. Belast Gomes naar de Maldives
te gaan. Hy beteugelt eenige vorsten. Koning Emanuels huwelyk. Georg Albukerks
komst in Indien. Ferdinand Magellaan geeft zich by Carel de V. aan. Die zynen voorslag
aanneemt, en hem naar Indien zend. Magellaans dood. Verdere ontmoeting van Ma-
gellaans schepen. Siqueira dwingt den koning van Pacem. Zyn tocht naar t Roode meir.
Andere verrichtingen. Hy bouwt een vesting te Chaul. Carel de V. word keizer. On-
rust op Ceylon. Eduard de Meneses, VdeOpperbestierder van Indien. Antoni Brits
tocht naar de Moluccos. Johan de IIL. word koning van Portugal. Garsias Henrik
naar Banda. Verder beriot van de Moluccos. Moejelykheden der Portugeezen met de
koningen van Atsjien, en Bintan. Die Malacca belegert. Martyn Correa en Sebastiaan
Soufa naar Banda en de Moluccos.

Eze groote beginzelen, die door laar, als te voren door andere op de nieuw-
den tyd geen kleine voordeelen ontdekte landen geschiet was, ter eereD
aan koning Emanuel beloofden, van zyn vorst opgerecht had.

lieten niet toe, dat hy het hier by blyven By ’t vervolgen van zyne reize naar In-
liet, schoon Gama in geen vriendschap dien beliep hem op den 24sen dito weer Verliest a
van den Samoryn gescheiden was. een storm, waardoor hy a van zyne sche-schepen.

Hy zond derhalven weer een andere pen verloor, eer hy in staat kon komen
vloot van 13 schepen onder den zeevoogt om iets tot redding der zelve in ’t werk
Pieter Alvares Capraal uit, om ’t geschil te stellen ; gelyk door een andere storm
met dien vorst in der minne, zoo ’t mo- nog een van hem af, en naderhand in
gelyk was, by te leggen, of anders hem ’t Roode meir raakte, waar van ’er veele
daar toe met het swaard te dwingen. door ongemakken aan hun einde, en maar

Hy liep den 8sten of zoo Maffeyus wil, zes in Portugal quamen.
den 13den Maart 1500. met deze vloot uit, Hy liep derhalven met 6schepen boven

Passeertdie tot St. Jago, een der Zoute eilanden, de Kaap, zag ontrent de waterplaats van
de Kaap.by een bleef; maar, van daar zeilende, St. Blasius wel, dat het zeer goed iand was;

beliep hem een storm, waar door de vloot doch kon met geen Hottentot tot eeni-
van een , en een van zyne schepen weer gen handel komen.
naar Lisbon raakte. Den 2rsten zeilde hy tot voor Mozam-Giert teZyne andere schepen quamen weder by bike, en toen naar Quiloa, alwaar koning Juiloa.
een, en zagen den 2asten April het land en te Me¬Bbrahim hem zeer minnelyk ontsing, en

linde, aan.van Brazyl, ’t geen hy allereerst ontdek- zyne aangeboden vriendschap aannam,
te, en bevorens noit bekent was. hoewel dit alles door de Monhammeda¬

Den gden Mey vertrok hy weer van daar, nen weer verydelt wiert, waar van hy ty-
na dat hy, by zyn landing, dit land zeer delyk kennis kreeg.
goed bevonden, en daar een marmere pi- Dierhalven zeilde hy naar Melinde, en

gier-
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3rsten Augusti (of, zoo Maffeyus zegt, ingierde volgens last van koning Emanuet
Julii) behouden aanlandde.daar aan, om den Gezant van dien vorst,

Voor zyne aankomst had koning Ema¬aan den koning van Portugal, weder te Exauua
nuël in het zelve jaar 1501. drie schepenbrengen, en den zelven de geschenken zent weer

15 sche-onder Johan Nomus Callecus naar Indienvan Emanuet ter hand te stellen. De vorst
etcndergezonden, gelyk hy in ’t jaar 1502. dienontsing hem zeer vriendelyk, verzag hem Vasco

grooten held , Vasco Gama , weer metvan al ’t noodige, en hy vertrok, nadaar Sama uit.
10 schepen, en onder Vincent Soderio 'ertwee ballingen gelaten te hebben, den yden
noch twee afvaardigde, alle welke denAugustus met zulken voorspoet, dat hy
1oden Februarii in zee geloopen waren,den 13den September voor Calicoet ten
by welke hy noch een vlootie van rsche-anker quam.

Hy wiert van den keizer zeer wel ont- pen voegde, die onder Steven Gama, neef
van Vasco Gama, den rsten April de an-fangen, kreeg vryheid om in de stadt te

deren op ’t spoor volgden.handelen , wiert voorzien van een groot
Nonius quam eerst te Coetsjien, daar hy Noniushuis ontrent de strand, en had het geluk

zeer welkom was; doch had te Cananor komt teom van den Samoryn alles, ’t geen hy hem
Ceen

van wegen den Samoryn berigt gekregen,verzogt, en zelf noch meer te verkrygen;
al ’t welke egter door de Mooren weer dat de voornoemden oploop en doodslag

van zoo veele Portugeezen , buiten zyn En te Ca-om verre gestooten wierd, niet tegen-
toedoen zoo verre geloopen was. Dus verre nanor.staande een groote dienst door Capraal,
ging zyne geveinstneid, om hem in slaapmet ’t nemen van een vyandlyk schip, aan
te wiegen, gelyk dat ook dien vorst ge-den Samoryn gedaan , ’t geen zoo verre
lukte, vermits Nonius alle nadere waar-ging, dat hy ’s keizers geveinstheid klaar
schouwingen verworpen had.bespeurende, zich genoodzaakt vond, een

Hy vertrok dan van Coetsjien weergeladen schip van hem aan te tasten, waar
naar Cananor om lading, doch wiert vanop die van Calicoet weer de Portugeeze Alwaar
den keizer van Calicoet met wel 100vaar-Logie of huizing om verre haalden , en de atno¬

tuigen aangetast; alle welke hy ssoeg, en ryn hem50 Portugeezen , en daar onder Amius
vergeefsdwong dien vorst tot vrede, maar alleenCorrez, den grootsten aanzetter, doodssoe-
aantast.in schyn, aangezien hy hem nadeel deed,gen, of gevangen namen van de 70, die zy

sterk waren; waar over hy wel eenigzins waar hy kon.
Hy ging dan ’t zeil naar Portugal, la-met ’t nemen van eenige Arabische sche-

tende dien vorst nog tegen de Portugeezen Noniuspen, en ’t doodslaan van 5of600, wraake
ontdekrverbittert, ontdekte, na ’t passeren van denam; maar was egter genoodzaakt, we-
St. He¬Kaap, een eiland, dat hy St. Heleen noem-gens groot gebrek, zich al met ingezou¬
leen.

de , en quam in September 1502. voorten olifantsvleesch beholpen hebbende,
Lisbon ten ankernaar Coetsjien te vertrekken, alwaar hy

In ’t jaar 1503. zont koning Emanuet Francis-by den koning Triumpara zeer aangenaam
cus en Al-was, en , hoewel hy hem niet vertrouwde, weer 6schepen, ; onder Alfonsus Albukerk,
fonsus Al-

en 3 onder zynen neve, Francois Albukerkeen verbond met hem maakte, die aan de bukerk

naar Indiën. Ook zont hy toen nochPortugeezen een huis tot hun verblyf gaf- gaan naar
Indien.andere schepen onder Gonsalvus Celius uit,Ondertusschen wiert hy door die van

om Brazyl nader te ontdekken, die 4 vanCoulan en Cananôr ook verzogt, om met Zes sche-
de zelven op blinde kllppen verloor.hen in vriendschap te willen koophan- pen naar

Brazyl.In dit zelve jaar zont die vorst ookdel dryven , dat hy aannam , zoo verre 2

schepen naar ’t Noorden uit, om na dehy noch meer lading van nooden mogt
twee broeders, Gaspar en Michiel Cortereal,hebben.

De Samoryn dreigde wel hem daar te te zoeken, van welke de eerste in ’t jaar
komen beoorlogen, doch dorst hem niet 1500 Groenland gevonden; en in 't vol¬

gende jaar weer een reize derwaart onder¬En 2 naaantasten , bleef met zyn zo schepen in
’t Noor-nomen hebbende, niet weder te voorschynCapraals gezicht, die na hem toe quam,
den , omgekomen, maar waarschynelyk vergaan isleggen, zonder yets te durven onderne
na Cor-

Zyn broeder ging hem in ’t jaar 1502.men, waar op Capraal, twee voorname tereaal te

wel opzoeken, maar is mede geblevenzoeken.en eenige andere Portugeezen , tot het
en dus dienden deze 2 schepen alleen, omwaarnemen van ’s konings zaaken , te
eenig nader berigt van hen te krygen.Coetsjien latende, van daar naar Portugal

Vasco Gama raakte ondertusschen bovenvertrok.

de Kaap, gierde op Zofala aan, daar hyHy gierde, op ’t verzoek des konings
wel ontsangen wiert, dwong den koningvan Cananor, in’t jaar 1501, daar ook aan,
van Quiloa , die zich voor hem veroot-koft eenige gember en kanneel, en ver-
moedigde, jaaalyks een zekere schattingtrok met een Gezant van dezen koning
van goud aan den koning van Portugal teden 16den Januarii naar Lisbon, alwaar hy,
geven, doch, vry zynde, liet hy zynenna een schip ontrent Mombaza verloren,
Gyzelaar Mobbammed Ankon in de pekel,en een Portugees naar Zofala, om die stadt
die, wilde hy in vryheid geraken, dit zelfte bezigtigen, gezonden te hebben, den

be¬M3
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betalen moest. In dit zelve jaar wiert ook
Zanzibar aan Portugal cynsbaar gemaakt
en Mombazas koning tot vrede met die
van Melinde gedwongen

Hy quam eindelyk te Calicoet, alwaar

de geveinsde Samoryn hem zelf de vrede
aanbood, doch zoo bedriegelyk, dat hy
zich, alzoo die vorst de beloofde goederen

en Portugeezen, by Gamas vorige komstGeema't

schiet Ca- aldaar onder hem en gevangen gehouden,
licoet niet wedergaf, gedwongen vond deze stadt

te beschieten; waar op hy naar Coetsjien
trok, latende Soderio met 6 schepen daar
om die kust tegen de Mooren van het
Roode meir te dexken, gelyk hy na Gamas
vertrek die gantsche kuit ontrent Calicoet
verwoeste.

De listige Samoryn, weder den fynerC664e

de lister spelende, iiet door een Gezant aan Gam
i—dessamc de vrede aanbieden, en dit om zyn ver-

ryns. raad, niet gelukt, en zyn verzoek aan den
koning van Coetsjien, om de Portugeezen
aan hem over te leveren, trouwhertig var
Triumpara afgeslagen zynde (hoewel hy
Gama al zoo verre had weten te belezen,

dat hy met a schepen voor Calicoet geko¬
men, en ook by na bedorven was) trokZyn ver
Gama , hem nu niet meer willende ver-bond me

de koning trouwen, naar Cananor, ssoeg ondertus-
van Ca- schen een mosselvloot van 29 Calicoetische
nanôt.

vaartuigen, en maakte een verbond tus-
schen de koningen van Coetsjien en Ca¬
nanôr. Hy liet daar Soderio met 6 schepen,Eaeema

laat Sode om zyn Bondgenoten tot Februarii 1504.
rio daar te dexken, en dan naar ’t Roode meir te
en ver-

zeilen, om de Arabiers te plagen.trekt naar

Gama zelfvertrok van de MalabaarschePortugal
kuit den 28sten December 1503. met Ste-
phanus Gama, nam op Mozambike water
in, wierd ontrent de Kaap door een storm

die hen scheide, aangetast, en quam den
rsten September 1504. met 12 schepen
en zes dagen na hem ook Steven Gama
voor Lisbon.

Ondertusschen zat de getrouwe ko-
Segi¬

ning Triumpara leelyk in de pekel. Destaat des

koning. Samoryn zogt hem met goedheid en groote
van beloften weer tot overgave der aldaar ge-Cneer

blevene Portugeezen te bewegen , waar
onder verscheide van Triumparas Grooten
en Raaden speelden.

Ferdinand Correa, ’s konings factoor te
Coetsjien, ziende in hoe grooten gevaar
al de Portugeezen, door ’t klein vermo-
gen van den koning van Coetsjien tegen
de magt des Samoryns, waren, verzogt
nevens Triumpara zeer ernstig, aan Soae-

Die van rio, dat hy daar blyven, en den tocht na
Sodenit

’t Roode meir zoo lang verschuiven wilde,verlaten

’t geen hy afsloeg, waar na hy vertrok;en gesla

gen word t geen hem en zyn broeder, die door eer
storm by kaap Guardafuy bleven, zeer qua-
lyk bequam ; hoewel Pieter Ataido met
eenige schepen noch weer te Coetsjier
opdaagde, na op Anchediva overwinter
te hebben.

OOSTINDIEN

Daar op wiert de koning van Coetsiien
door velen der zynen, die tot den Cali-
coeter overliepen, verlaten, en door den
Samoryn niet alleen met een groot heir
aangetast, maar met zyn gantsch leger ook
op de vlugt geslagen, en met al de Portu-

geezen gedwongen na een eiland, Vaypyn
genaamt, diens vorst hem alleen getrouw
bleef, te vlugten, daar hy al de bedreigin-
gen van den Samoryn, en zyne vrugtelooze
bezetting van Coetsjien, tot de lentetyd
zeer kloekmoedig verduurde. Die hem
daar, na ’t verbranden van Coetsiien, schoon

vergeefs, etttelyke malen aantastte, doch
eindelyk kreeg hy ontzet door 4 schepen
van Ataido, waar by Franciscus Albuxer-

Francis-
met nog twee andere uit Portugal quam, us Alpu
’t geen in hem , op dat eiland grooten kerk
moed , en in den Samoryn zulken neer-komt
¬ vOO1slagtigheid verwekte, dat hy van Coetsjien

oetsjien
aftrok, over al wakker van Albukerk ge-
slagen, en Triumpara weer volkcomen in
zyn ryk herstelt wiert, schenkende hem, Herstelt
die zeer verlegen om geld was, daar bo- Trium
ven een somme van 10000 ducaten ; al para ln

zyn ryk.het welk dezen vorst, ziende, dat al zyn
magt in ’t verblyf en de vestiging der Por-
tugeezen aldaar bestondt , bewoog aan
Albukerk op zyn verzoek toe te staan, daar Bouwt

daar eeneen sterkte te bouwen, waar toe hy be-
lerkte.loofde hem alle mogelyke hulp te zullen

toebrengen, en alles , ’t geen hy kon,
er toe te willen leveren.

Zy wiert den 27sten September 1504.
begonnen , en vier dagen daar na ver-

scheen ook Alfonsus Albukerk daar op de
reede , ’t geen zeer veel tot het spoedig
voltoijen der sterkte, tot het verder dem

pen der vyanden, en tot het verwoesten
van ’t land des vorsten van Rapelyn, en

Waar op
't benaeuwen voor al van den Samoryn zoo een vrede
veel hielp, dat hy zich genoodzaakt vond met den

Samorynvrede met de Portugeezen te maken,Waa1

op kort daar na een verbond met de ko
En eenningin van Coulan, en de voogden des
verbond

jongen konings, volgde. met de

koninginDie vrede nochtans wiert van de Portu-
van Cou-geezen, door ’t nemen van een schip van
lan volgt.den Samoryn, met peper geladen, nie

lang daar na gebroken.
Naubeadarim,des Samoryns zusters zoon,

eischte vergoeding van Francois Albukerk, Vrede-
die, al de schuld op den Samoryn ende breuk der

zynen werpende , schoon de overste des Portugee
zenApotheeks te Coetsjien door zyn geldzug

dit alles berolkent had , hem niet eens
hooren, veel min recht doen wilde ; waar

op alles weer in duigen geraakte, tot zoo
verre, dat de Samoryn de Portugeezen,
en den koning van Coetsjien, weer met
een vloot quam beoorlogen

Triumpara, andermaal in ’t naauw, ver-
Die Tri-

zogt de hulp der Portugeezen, die zy hen umpara

we toezeiden, doch maar passelyk naqua in groot
gevaarmen, alzoo zy hem maar; kleine scheper
aten.

En
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en 150 man onder Eduard Pacieco lieten, Malacca , ’t geen voor den handel naar zaam be¬
waar op beide de Albukerken naar Portu- China zeer gelegen was, gelyk d’andere suit

hem meest in den weg lagen, meester te neemt.gal zeilden, daar Alfonsus den 174en Julii
maken.1504. behouden, en met veel winst en

glorie aanquam , doch Franciscus Albukerk Het eerste, dat koning Emanuel hier op Prancois
en Nicolaas Celius, zyn vergaan, zonder deed, was , dat hy Francois d'Almeida, d’Almei-

zoon van Don Laurens, Grave van Abran- da eerstedat men weet, waar zy gebleven zyn.
onderko¬tes, met een vloot van za schepen denPacieco ondertusschen ziende , dat de
ning 15056den April 1505. met den uitdrukkelykenSamoryn den koning van Coetsjien zeer

titel van onderkoning, naar Indien zond.sterk met een leger van 6oooo man be-
Pacaeen Deze titel was by de vorige vier zeevoog-naauwde, tast hem den 16den Maart 1504.

dapper¬ den , Vasco Gama, Petro Alvares Capraal,met zoo veel moed tot tweemaal toe aan,heid.
Francois Albukerk, en Lopes Suares Alvaren-dat hy hem dwong, na ettelyke reizen
ga, wel mede in Indien gevoert ; maargeslagen te zyn, niet alleen in een zeer
d'Almeida is de eerste, die van zynen ko-bedroefde stand naar Panane af te trekken,
ning met dien eernaam begunstigt is, namaar zyn ryk van spyt ook aan Naubea-

welken , dan eens onderkoningen , dandarim over te geven, en zelf in rust, het
maar eens landvoogden, gevolgt zyn.zy in een klooster, of elders in een stille

Met deze vloot dan vertrokken, giertplaats, te gaan leven, ’t geen hy, op ver- Maakt
hy op Quiloa aan, maakt dit ryk aan Por-wyt van zyn moeder, wel door een gevecht Juiloa

ugal cynsbaar, zet dien weerbarstigencynsbaar.zogt te hervatten; maar egter weer sta-
koning Ibrabim af, en Mobbammed Ankonken, en by zyn vorig voornemen volhar-
welken een vorige sbrabim bevorens aanden moest, vermits hy zich van zyn meesteEinde de
Vasco Gama ten gyzelaar gegeven, en in

zes oor¬ prinzen verlaten zag, die 't best voor zich

logs. de pekel gelaten had) in zyn plaats totkeurden met zulken dapper man, als Pa-
koning aan, diens edelmoedigheid egtercieco , die geen een man verloren had,
nog zoo groot was , dat hy ’t ryk aanvrede te maken ; waar mede die oorlog
’s konings zoon wilde overgeven ’t welkook een einde nam.

Almeida in dier voegen bemiddelde, datIn dezen staat waren de zaaken gesteltLopes
hy dezen zoon tot Mobbammeds opvolgerSuares ontrent September 1504. wanneer Lopes

Alvaren. verklaarde , ’t geen Mobbammed, niet te-Suares Alvarenga te Coetsjien met een
ga te genstaande Almeida daar een sterkte bouw-vloot van 12 of 13 schepen aanlandde.
Coetsiien

de, niet lang daar na met de dood, hemHet voornaamste, dat onder zyn bestier
verraadelyk van dien hy wel dede, aange-Zyne ver-voorviel, was, dat hy met den Samoryn
daan, heeft moeten betalen.rigtingen weer in oorlog raakte, Cananor verbrand-

aldaar by Het voornaamste ’t geen de onderko-vyn ver-de, den koning van Tanor, die zich on-
den Nieu- ning Almeida by zyn komst in Indien, ofpondenderwierp, aan Portugal cynsbaar maakte,
wen Oor-

ontrent Anchediva, naden 1gden Septem-met ver-tegen eenige Arabische vaartuigen zeerlog.
scheideber (wanneer hy 'er quam) verrigt heeftvoordeelig ssoeg, en toen met Pacieco naar
Indische

was , dat hy een verbond met Merlaus,Portugal keerde, alwaar hy, terwyl hy vorsten.
koning van Onor (die ’t wel haast, hoe¬Emanuel Vasconcello met  schepen in In-
wel met te laat naberouw, brak) en metdien liet, in ’t jaar 1505. behouden aan-
zekeren roover, Timoja, gelyk ook metlandde by zynen koning, die Pacieco over
den koning van Narsinga, maakte.zyn dapperheid beloonde, met hem

Ook liet by een sterkte, den H. Engel,.hoofd van St. Joris, een stadt in Ethio-

genaamt, op Cananor bouwen, verzag pouytpien, te maken.
die met genoegzame manschap, en ver-een sterk-Ontrent dezen tyd ontdekte men, hoeVerschei-
dere noodzaakelykheden,en stelde in ’t jaar te op Ca¬de Moh- Campson of Canazao el Gauri, Sulthan van

ham me- 1505. Lopes Brit, als eerste slotvood er nanor-Egypten (wiens inkomsten door deze
daansche op. Op Coylan was Antoni Sala, die dekomst der Portugeezen in Indien zeer be¬
vorsten

Portugesche zaaken daar waarnam, ver-spannen snoeit wierden) een verbond met Berkat,

zamen te moort of verbrant , ’t geen op zyn tydSjerif van Melka, met Sjeich Hbamed,
gen de gewroken wiert.bestierder van Aden, als ook met Zeifod-
Portugee Kort daar na kroonde hy tot opvolgerdin, koning van Ormus, en Mobbammed,zen.

van den afgeleefden Triumpara (die zynkoning van Guzeratte, gemaakt, en waar
Kroont

ryk afstond, en rust ging nemen) tot ko-by men besloten had, de Portugeezen al- de Coet-

ning van Coetsjien, volgens ’s lands wet.sijenscheomme te vervolgen, en uit Indien tever-
Nambeadara, des vorigen konings zusterskoning.dryven, niet alleen om de schade, die zy
zoon, met een goude kroon.in hunnen koophandel door hen leden,

Hy zond in ’t jaar 1506. twaaff schepenmaar voornamelyk, om dat zy hunne dood-
(die in Februari op St. Laurens dag 't ei-vyanden in het stuk van den Godsdienst
land Madagascar ontdekten, en na dienwaren.
Heilig noemden, hoewel anderen ontrentVan al deze zaaken kreeg koning Ema¬Waar op
den zelven tyd deze ontdekking aan Tristankoning nuel tydig berigt, op ’t welk hy goedvond

Emanuel da Cunha toeschryven) naar Portugal, diezich voornamelyk van Ormus, Aden en
een heil¬ 'er
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er den z4sen April des zelven jaars quam,
doch bleef zelf met de anderen teCoetsiien,

om ’t opperbestier daar waar te nemen.
Ondertusschen had koning Emanuet

eenen Pieter Gnaja met 6 schepen afge-
zonden , die op Zofala aangierde. De
Mooren zogten hem daar een leelyken
trek , tydig by hem ontdekt, te speelen;
doch hy sloeg hen, en stelde daar eenen
anderen koning aan, doch stierf 'er zelf;
veshalven Almetda eenen anderen gebie-

der na ’t kasteel aldaar zond.
De Samoryn, die lang na de Egypti-

sche en Arabische vloot , die nog niet
opdaagde, gewagt had , wiert door de
vloot van Almeida, zoon, Laurens, moedig
aangetast, die veel van zyn vaartuigen
nam, en veel van zyn volk doodsloeg,
daar hy zelf maar 6 man verloren had.

Sabajus, de vader van Hidalchan, een
Decans vorst, zag de Portugeezen in zyn
land te Anchediva ook met een dwars
oog aan, en zogt hen door een Portugees
oversooper van daar te dryven, te meer.
alzoo zy kort te voren op Anchediva een
sterkte gebouwt hadden, waar op Ema-
nuël Pallanja bevel voerde , den welken

hy belegerde, en, na het eenigen tyd wel
uitgehouden te hebben , dwong ’t zelve
eerst te slegten, en toen te verlaten.

Ontrent dezen tyd zont de oude Al-

meida zyn zoon, Don Laurens, met9
schepen naar de Maldives om op de vaar-
tuigen der Arabiers te passen, en die te

inderscheppen , by welke onderneming
hy door de stroomen zoodanig vervoert
wiert, dat hy, buiten gedagten, op ’t eiland
Cevlon verviel, en dat ontdekte.

Hy quam, zoo zommige willen, by
de Kaap Comoryn, of in de Haven van
Gabalikan, en zoo anderen willen, in de
baay of by den hoek van Gale te land
vindende daar wel zeven byzondere ko-
ninkjens van ryken, doch die gezamentlyk
onder eenen oppervorst stonden , die te
Colombo zyn hof hieldt.

Hy wiert door een afgezant van den
koning van Gale bezogt, die ook om zyne
vriendschap en vrede aanhielt, welke met

hem op dien grond door Pelagius de Sousa
aangegaan wiert, dat die vorst jaarlyks aan
koning Emanuël 250000 ponden kannee

opbrengen , en dat koning Emanuel van

zyn zyde hem weder tegen zyn vyanden
beschermen zou.

Ter gedagtenis van deze ontdekking
richtte Laurens hier een pilaar op, met de
wapenen van koning Emanuel daar op
uitgehouwen.

In ’t jaar 1506. zont koning Emanuel,
Alfonsus Albukerk met s schepen als tweede

opperbestierder, en vervanger van Almeida,
in gezelschap van Tristan da Cunha met 11
schepen, naar Indien.

Zy liepen te zamen naar het eiland So-2

OOST-INDIEN,

cotora , welkers sterkte zy veroverden,
en waar over Alfonsus Noronha tot bevel¬
hebber gestelt wiert.

Tristan verzeilde den 10den Augusti 1507.
van daar, liet Albukerk daar met 7 sche-

pen, en 470 man, tot bezetting van de
golf van Persien, en ’t Roode meir

In ’t begin van ’t jaar 1508. in April zont Jacob Si
koning Emanuel weer 16 schepen uit, queira
waar van’er 4 onder Jacob Siqueira naar looptnaar

MalaccaMalacca, en de andere 12 onder Georgius
Aquilaris, naar kaap Guardafuy zouden
loopen.

Ondertusschen waren de zaaken der Por-

tugeezen,door ’t veroveren en mishandelen

van een Cananors schip, in zulk een ver-

warring geraakt , dat Laurens Brit daar
door in grooten nood quam.

De koning, die nu te Cananôr, en den
Portugeezen zeer vyandig was, had door
een wal ’t kasteel van de stadt afgesneden,
hielt hem vier maanden lang zeer naauw

Brit slaarbezet ; maar de dappere Brit floeg zyn
de koning

5oooo man, en 2oo vaartuigen zeer lof-
van Ca-

felyk af, zonder verlies van eenen eenigen nanor.
man van de zynen , en daar op dwong
Laurens d'Almieida hem verder tot een zeer

voordeelige vrede, waar toe de komst van

Tristan da Cunba alhier veel hielp  van
waar men toen met een dubble vloot van Desamo-
Tristan en van d'Almeida naar Panane trok, ryn gesla-
daar de vyand mede deerlyk geklopt wiert; gen.
waar op Tristan da Cunba in ’t einde van

’t jaar 1507. met s schepen naar Portugal
vertrok.

Na ’t vertrek van da Cunha van Soco-
tora nam Alfonsus Albukerk voor Ormus Albuterk

vind Or-
te gaan belegeren, waar na toe hy door

Nu5.

storm gedwongen, den 20 Augustus 1507
verzeilde.

Hy quam allereerst voor een steedje,
’t district van Ormus gelegen, Calajatein

genaamt, daar hy wel, doch qualyk in de
stadt Curiate, ontfangen wiert; en nam,
wegens quade en bedriegelyke handelin-
gen, naderhand beide die stedekens, ge-
lyk ook Mascate en Soar, in.

Daar op verscheen hy voorOrmus, al-

waar Zeifoddin nog een kind en vasal des
konings van Persien was , doch onder

voogdy van zyne moeder, en eenen ge-
ubden, Atar genaamt.

Hy eischte die stadt op; doch de trotze
Dat hy

gelubde gaf tot antwoord, dat hy niet ge- Por-22n

woon was schatting te geven, maar dietuga

cynsbaarte eisschen, doch Albukerk, schoon zelf
maakt.gequetst, dwong hem tot overgave, er

maakte Zeifoddin cynsbaar aan Portugal,
onder belofte van jaarlyks aan koning
Emanuël 15000 ducaten, en aan Albukork
5000. wegens de kosten te betalen, en

dat hy ook aan Albukerk aldaar plaats tot
t bouwen van eene vesting geven, en den

Portugeezen toestaan zou zich daar neder

te zetten, al 't welke Albukerk met ontrent

500
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Ondertusschen vertrok de oude d'Al-coomannen verrigtte; doch hy wiert daar

meida den 124en December 1508. met 19trouwloos van de zynen verlaten , waar
door ’t bouwen van die sterkte langzaam schepen, 1300 Portugeezen, en 400 Coet-

sjienders, of, zoo Maffejus wil, in ’t jaarvoortging, waar van Atar, nu rebelle-
1509. maar met iischepen, naar Anche-rende, zich wederbediende, om nog een

Slaat Za-diva, om Zabajim en Emir Hossein aan tekans tegen Albukerk te wagen, doen hy
baïim entasten, na welke geslagen te hebbenwiert weer geslagen, en Albukerk zou
Emir

hy den gden Januarii op Diu deed aanzei¬veel meer verrigt hebben, indien al zyne Hossein

len, alwaar hy Emir Hossein weder op descheepshoofden hem niet verlaten hadden, voor Diu.

vlugt dreef, met groot verlies van denom hem by d'Almeida nog te gaan beschul-
vyand, en zeer klein verlies der zynen,digen, ’t geen hem, na verwoesting van
en quam dus met grooten buit in zegen-t ciland Kismis, dwong weer na Socotora

praal, zeer vergenoegt over de wrake we-in Januarii 1508. te loopen, om daar de
En keertgens zyn zoons dood genomen , wedervervallene zaaken te herstellen , en hen
wedernaar Coetsjien, dwingende, doorzyneneen schatting, veel swaarder als de vori-
naar

grooten naam en de schrik zyner wapege over dezen tweeden afval op te leggen. oetsijien.
nen , Nizamelck, en den koning vanOndertusschen moest hy daar overwin-

Baticala, die; mylen van Goa lag, aanteren, vertrok toen den 20 Augustus naar
Portugal cynsbaar te worden.t afgevalle Kalajat, dat hy zich weer on-

Hoe zeer nu Francois d'Almeida na zynderwierp, en verbrandde, beschoot daar
roemryke wederkomst Albukerk van zynna Ormus, veroverde nog een stadt, en
recht tot het opperbestier, dan met hemtrok toen naar Cananor, daar hy den 3den
te bekladden , dan met andere streeken,November 1508. aanquam, om volgens
zogt te ontzetten , en het aan zich teberigt uit Portugal ’t opperbestier van
houden, moest hy egter, by de komstd'Almeida, die daar toe nog zoo gereed Ferdinand

Coutinhovan den zeevoogd Ferdinand Coutinhoniet was over te nemen. Zyn zoon,
komtdie last had met Albukerk zich zamenDon Laurens d'Almeida, van Ceylon op
voor Ca-

te voegen, en die in October 1509de kust van Malabar weergekomen, om nanôr.

met 17 schepen te Cananôr belandde,die met 8 schepen te dekken, bevond,
buigen , en ’t bewind na vier jaaren be¬dat Mabbmud, koning van Cambaja, die
stierens, en nu 60 jaaren oud , aan dennevens veel andere Princen op des Samo-

Albukerknieuwen of tweeden opperbestierder Al-ryns zyde gekomen was, ernstig om hulp
word in

fonfus Albukerk in ’t jaar 1509. overgevenaan den Sulthan van Egypten, Campson jaar
na zich met hem bevredigt te hebben. 1509 eerstgeschreven had, welk secouis van zg sche-

tweedeHy vertrok dan in ’t laatst dezes jaars, enpen , door Andreas Amaral wel geslagen
pperbe¬wiert in Maart 1510. ontrent de Kaapwas , doch niet te min zont hy eenige te

stierder.
land getreden, van de Hottentotten, dieandere vaartuigen met 1500 Mamalukken

d’Almei¬door zyn volk qualyk gehandelt waren,onder Emir Hossein, die te Diu, een stadt
das dood.met 64 der zynen gedood.in ’t ryk van Cambaja, aanlandden.

Deze zeevoogd Coutinho was in 't by-Daar op quam Laurens voor Chaul, een
zonder gezonden, zoo om Campson, denstadt, 5o mylen van Diu, te landen , doch
Sulthan van Egypten, als om den Samo-zoo ongelukkig, dat hy van den vyand,
ryn aan te tasten.die de haven kort daar na inliep, over-

vallen wiert, en, na een wakkeren zeeslag Dit laatste deed hy eerst met 30 sche- Coutinho
pen , wonde sterkte, terwyl Albukerk devan wederzyden , door een kanonkoge en Albu-

zyn halve dye verloor, vegtende nogtans stadt Calicoet in brand stak, doch zyn dollekerk ver-

overen deeven dapper, terwyl hy met de stomp op drift om zich, tegen alle raad, te ras in
terkteeen stoel by de mast leunde, doch wiert ’t paleis te begeven, en ’t plunderen van
van Cali-

daar na met een anderen kogel zoodanig zyn volk, in plaats van te vegten ,encoet.
getroffen , dat hy daar ’t leven en zyn Albukerk eerst af te wagten, was oorzaak,
schip verloor. Men zogt wel na ’t lyk dat hy daar vermoord, en Albukerk, toen
van dien braven zeeheldt , ’t geen men hy hem te hulp quam, op twee plaatzen
eerst op ’t dek geworpen had, maar ’t was niet alleen gewondt, maardoor een steen

zoo zwaar gequetst wiert, dat hy buitenniet te vinden.

Wanneer nu Albukerk van d'Almeida zich zelven geraakte, hoe wel hy in 't kort
herstelt was.d’overgave van ’t opperbewind van Indien,

volgens ’s konings last, verzogt, antwoord- Jacob (by anderen Diego) Lopes Si-
de ny, die Albukerk niet wel lyden mogt, queira in ’t jaar 1508. den gden April van Siqueira

koning Emanuël naar Malacca gezonden, komten maar uitstel zogt, om de regeering
quam 1509. eerst met s schepen op Su- voor Pe¬aan zich te houden, dat hy de dood van

y dr.zyn zoon eerst op die van Diu wreeken matra voor Pedir ten anker, alwaar hy
met de koning van Atsjien , en daar nawilde , waar tegen zich Albukerk, met

veel reden, doch vrugteloos aankantte, met die van Pacem, vrede maakte.
moetende , in weerwil , vooreerst naar Van daar stevende hy naar Malacca, Enop
Coetsjien vertrekken, om beter gelegen- een voorname koopstadt, die weleer on-Malacca.
heid tot zyn recht af te wagten. der

I. DEEL.
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gevlugt waren, deerlyk vermoort, van alder den koning van Ziam gestaan had,
het welke de koning, ziende dat zyn voor-maar, van hem afgevallen, nu onder Ma-
nemen op de schepen mislukt was, veinsdemud of Mobbammed, koning van Malac-
mets te weten. Siqueira , die van zyneca, geraakt was.
kant nu mede veinsde, om de zo Portu-Hy vond op de reede van Malacca Chi-
geezen, die in de stadt noch waren, waarneesche jonken,die hem vriendelyk verwel-
onder ook Francois Serraan, eerst weer aankomden. Hy wiert van den koning zeei
boord te hebben, verzogt die van den ko¬minnelyk ontsangen, die vrede met hem
ning; doch, als hy zag, dat de koningmaakte, hem daar een huisvergunde, in
dit uitstelde, om hem, als hy klaar was,'t welke zekere Roderyk Arauge als Factoor
te overvallen , zeilde hy, na dien vorstgestelt wiert; maar gelyk de Mooren op Siqueira
zyne trouwloosheid verweten te hebbenCalicoet Vasco Gama by den Samoryn ver-

keert we-

eindelyk naar Indien, maar hoorende da der naardagt gemaakt, en veel spel gebrouwen
Portugal.d'Almeida, zyn patroon, al naar Portugahadden, om ’er hun maar uit te bonzen,

was, vertrok hy mede ten eersten derwaart.zoo stelden de Mooren en Arabiers hier op
alzoo hy voor Albiuckerk , diens party hyMalacca het de Portugeezen op de zelve

tegengestaan had, vreesde.wyze. Zekere Anachoda of schipper Be-
Albukerk, ondertusschen weer volkomenqua van Cambaja, en Raja Utimutis een Albuleck

herstelt, tast, op den raad van Timoja, zynerJavaan, bakten hen dezen koek, en maakten erovert
verbondeling, en hoofd van een aanzie 302.hen by den koning voor zeeroovers uit, die
nelyke vloot, eerst de twee kasteelen vanmaar quamen om hem zyn land afhandig
Goa, Pangin en Bardes, (daar hy doorte maken, gelyk zy die van Coetsjien, Ca-
Timoja, en zyn zusters zoon, Antoni No-nanor, Ormus en Zofala, gedaan hadden
ronha, al voor zyn aankomst, meester vanwaar op de koning voornam ’t verbond
wiert) en daar na de stadt Goa zelf, aanheimelyk te breken, al de voorname Portu-
die hy den 16den Februarii 1510. vermit.geezen te gast nooden, en op die maaltyd eigent¬
Zabajum Hidalchan, zoon van den overe vermoorden. Siqueira wiert van de lyk Adil-

11 leden Zabajim, kort te voren zynvader in chan.Cninezen getrouwelyk gewaarschouwt de
t ryk van Cuncan, of Visiapoer, gevolgtbedriegelyke Maleyers niet te vertrou-
en na deszelfs grenzen getrolken waswen ; doch agtte dit in 't eerst niet, maar
byna zonder bloedstorten veroverde ; ennadrukkelyker, en nog tweemaal gewaar-
zynen neef Antoni Noronba tot opper-schouwt, veinsde hy ziek te zyn.
bestierder dier stadt, en Gaspar Paiva totDeze twee roervinken , die zeer ryke
slotvoogt aanstelde.kooplieden waren, hadden ’s konings oom,

Hy hieldt de zelve egter niet lang inden Sjahbandar, en meer andere Grooten,
Dochmaar wiert ten deele door Zabajijns magtdoor geschenken op hun hand weten te
moet hetweldoch meest door den haat en alval vankrygen, doch hadden den Laksamana, of
weer ver-

be¬ooo der zynen , die hem deze eerezeevoogd van Malacca , die oordeelde,
nydden , gedwongen de stadt den 3ostendat men ’t verbond niet behoorde te bre-
Mey weer te verlaten , en dat met zooken, niet konnen bewegen
haastig een overleg , dat zy naaulyksDe koning wilde daar egter mede
hunne schepen konden krygen, en is hunvoort, en nam voor, ziende dat dit mis-
gevaar daar by af te nemen , dat Al-lukt was, Siqueira op zyn schip om hals
bukerks paard onder zyn lyf ter nederge-te brengen, terwyl zyn meeste volk mef

bystooten wiert. Het bleef hier nietde booten zou aan land zyn; en om daar
Die groote held, die de stadt Goa, alsden weg toe te baanen, zou men aanbie-
de bequaamste ten zetel van zyn opgaandeden, hen, volgens de Indische gewoonte
opperbestier, en als de gelegenste ten han-alomme, als ’er eenig schip de eerstemaal
del, vermits zy de sleutel van al de nabuu-quam, ten eersten af te laden.
rige ryken was, aangezien, en ook daarOm ’t werk te beginnen zou men, om
toe by zich zelven verordent had, vondzeker te gaan, een tecken met rook aan land
goed die stadt nog eens aan te tasten.geven , na ’t welk Raja Utimutis moest

(y ont- Hy trok dan den zosten November met 34aanvallen, doch hy, dat wat te vroeg or
komtzee schepen, 1500 Portugeezen, en 300 Ma-’t schip van Siqueira, dien hy aan boord
gelukkig:

labaren, weer naar Goa, en had, na eerdoch veel aan ’t schaakspel bezig vond, willende on
Maar ver-

anderen dappere stryd van 6 uuren, het geluk vardernemen, en Siqueira pas te voren, eerst overt het
wierden die weer, maar met verlies van 40 man-door Ferdinand Magellaan, en daar na door opnieuw.
vermoor nen , te veroveren, en dat pas te voreneen stierman uit de mars , dat 'er al een

eer Timoja tot zyne hulp daar aanquam, zoomet de ponjaard klaar stond, gewaar-
dat het scheen, dat die eer alleen voordeschouwt, zoo verydelde zyn aanleg, en
Portugeezen geschikt was. Hy stelde tothy wiert met al de zynen op de vlugt ge-
slotvoogt van Cananor aan Emanuel Kunba,dreven, maar terstont daar na, wanneer
in de plaats van Roderik Babel, dien hy,het rookteken in de stadt eerst opging
vermits zyn neef in de laatste slag geblewiert het meeste volk aan land, uitgeno¬
ven was, slotvoogt van Goa gemaakt had.men eenige, die naar ’t huis van den Factoor

Na
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raakte, na de stadt Agacimum (eygent-Na deze groote overwinning nam Al-
te heblyk Gressic) op Java aangegiertbukerk, den rsten Augustus 1511. voor met Die 1512.

in Am-ben, in ’t begin van ’t jaar 1512. in Am-schepen naar Aden, volgens ’s konings
boina, enboina , daar hy eenige nagelen innamlast, te zeilen; doch de winden wegens
in Bandaen ook in Banda, gelyk Francois Serraan’t veranderen van het moesson hem tegen
quam,

die in Banda van hem scheidde, na schip-zynde, liep hy met zyn vloot, en 1400 gelyk Ser-
raan inbreuk op de schilpads eilanden (andermannen, naar Malacca, om de Portugeezen
Ternate.Noesapinhas genaamt) geleden te hebben,en goederen , door koning Mobbammed

in Ternate aanlandde, alwaar hy van denzedert Siquciras tyd daar aangehouden,
vorst wel ontfangen wiert.weder te eisschen.

Albukerk, het noodige op Malacca ver-Hy vorderde die eerst in der minne, Albu-
zorgt hebbende, verzeilde met 4 schependoch, volgens der Chinezen waarschou- kerks ver-

van daar naar Malabar, om de voornemens trek vanwing, ziende, dat hy om den thuin ge-
van Hidalchan wegens ’t hernemen van Malacca-leid wiert, en de koning maar tyd zogt
Goa te verydelen ; doch liet Pedro An-te winnen, om ondertusschen zyn vloot,
drado met 10 schepen ontrent de monddie van de hand was, tot zyn onderstand

van de straat van Sincapoera, om een wa-te krygen, zoo taste hy de stadt aan, en
kend oog op den prins Aloddin, die naarstak die in den brand, ’t geen de koning
t eiland en de stadt Bintam gevlugt was,zoodanig ontstelde,dat hy terstont Arauge,
te houden.en de andere Portugeezen, met aanbieding

Hy had het ongeluk, van ontrent Pa-van vrede, aan den opperbestierder zond;

cem op een klip schipbreuk te lyden, endie daar op een plaats tot ’t maken van
quam, na groot gevaaruitgestaan te hebben,een vesting eischte, welke de koning wel
in Februarii 1512. met de overblyfzelenbeloofde, maar daar quam niets af, ’t geen
van zyne ontramponeerde schepen weerAlbukerk bewoog de stadt weer aan te
te Coetsjien, en vond te Goa alles in goe-tasten, en alles te verwoesten, uitgeno-
den staat, na welke stadt hy met den slot-men de huizen van Raja Utimutis, die zich

voogt van Coetsjien, Pieter Mascarenbas,met geschenken tydig voor hem vernedert
met 16 schepen vertrok.had, en dat van Ninachetue, en eenige an- Dwingt

Hy dwong den Samoryn om vrede tedere Javanen , die hy als bondgenoten den Sa-
verzoeken, en maakte den koning der Mal-in zyn bescherming genomen had. moryn.
divische eilanden aan Portugal cynsbaar.Hy sloeg den koning der mate op de

Maakt deNa zyn vertrek van Malacca maaktevlugt, dat hy van zynen olifant afstygen
Maldiveszekere Pati Catir weer eenen toeleg, ommoest, ’t geen zynen val te meer verhaaste,
ynsbaar.de Portugeezen van daar, was ’t mogelyken een grooten buit in handen der Por-

te verdryven, volgens beloften, door hemtugeezen deed vallen. Het vyfde deel
aan de weduwe van Raja Utimutis gedaan,daar van, koning Emanuiel toekomende,
met wederbeloften van hem dan hare doch-beliep zooooo ducaten. Hy vond daar

ook een groote menigte van wel oooo ter ten houwelyk te geven; maar hy wiertHerstelt
etrelyke reizen in de vlugt geslagen, zon-de zaakenmetale en andere stukken geschut. De

van Ma-der dat de Javaansche huiptroepen hemkoning, met weinige der zynen na ’t na-
lacca.eenigzins hadden konnen herstellen, alzocburig bosch gevlugt, quam van droetheid,

die ook geslagen, en gedwongen wierdengeen herstel aan zyn zaaken ziende, te
met groot verlies en schande naar Java testerven.

vlugten, met dezen Pati by hen, die 't opDe opperbestierder herstelde ten eersten
Maiacca niet langer had konnen houden.alles in de stadt, bouwde daar een vesting.

Ook maakte Albukerk een verbond metmaakte tot eerste landvoogt van Malacca Maakt
den koning van Pegu, en vrede met dienRoderik Brit Patalyn, gaf 't bewind over vrede

met ver-van Visiapoer, en met Hidalchan, behalde Mohhammedanen aan Raja Utimutis;
scheideven dat hy den keizer van Malabar ookdoch, daar na bevindende , dat hy een
vorsten.bewoog, hem ’t bouwen van een sterkteverraader was , die met ’s konings zoon

op zyn land toe te staan, die in ’t beginAlocdin aanspande, deed hy hem en alle die Bouwt

een sterk-van Maart 1513. aangelegt wiert.hy van de zynen schuldig vond, met de
te op Ca¬Albukerk had nu alles aan dien kant indood straffensen hunne huizen verwoesten;
licoet.rust, en was derhalven den 18den Februariistellende Ninachetue over de Mohhamme

danen als Sjabandar aan. 1513. naar Aden gezeilt, met een vloot
Hy gaf van deze groote overwinning van 20 schepen, en 1700 Portugeezen, on Gaat naar

kennis aan den koning van Ziam, die hem dersteunt van 10oo Indianen, en liet Pieter Aden.
daar over geluk wenschte. Mascarenhas als landvoogt van Goa, om

in zyn afwezen daar te gebieden.In ’teinde van December 1511. zont de
Hy eischte die stadt ten eersten op; maaronderkoning Albukerk 3 schepen onder

men paaide hem met beloften, tot dat hyAntoni Abreus naar de Molukze en Banda-
eindelyk genoodzaakt wierd de stadt aanneesche eilanden, om van de zelve nader

kennis te krygen. Hy kon die wegens te tasten, maar moest, schoon zyn volk

al op de muuren was, onverrigter zaakestorm en onweder niet opzeilen, maar
denN2
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Termuza, zyn broeder, door bestier van Doodden aftogt doen blazen; waar op hy met
Noereddin , in zyn plaats gevolgt was van Zeif-de zynen, na eenige vaartuigen verbrant

oddin, enGelyk Noereddin van zyn neef Hhamed kort ,,n op-te hebben, weer vertrekken moest, zon-
daar na als ryksbestierdervervangen wierdt, volger.der die stadt, die hem te sterk van nature

Deze had 15000ducaten wegens de be-en van volk was , eenige verdere schade
loofde schatting behooren te betalen; dochte hebben konnen toebrengen.
telde aan Pieter Albukerk , alzoo hy nu nietNa zyn vertrek van Malacca, raakte
meer geven kon, voor af roooo ducaten,het daar weer in de war door eenen Pati
met beloften de andere 5ooo ten eerstenvan Japara, die al by Raja Utimutis leven,
ook te zullen voldoen.zedert 7 of 8 jaaren, eenen aanslag tegen In ’t einde van Februarii 1515. trok de

t leven van den koning van Malacca ge- Albukerk
opperbestierder van Indien met 27 sche-wordsmeedt hadt, om zich die stadt te onder-

meesterpen , veinzende naar Aden te willen gaan,werpen. Schoon Raja Utimutis nu ge-
naar Ormns, blokkeerde het eiland, liet van Or-storyen was , bleef deze Javaanze Pati

mus.Hbamed ombrengen, wiert daar meesteregter by dit voornemen volharden , van
van alles , deed daar toen een vestingtyd tot tyd volk, onder voorgeven van Laat 'er
mits verligtende den koning van de hefft eendaar te komen handelen , derwaart zen-

en vestingder schatting, na zyn zin maaken ,dende, die zich heimelyk in des overle-
trad in verbond met den koning van Per-bouwen.dens huis verborgen.
sien Ismael, schoon by hem dezen schoo-Toen nu de zaak, na zyne gedagten,
nen brok ontrukt had.ryp was, quam hy met 300 bemande vaar-

Dit verrigt hebbende quam hy met detuigen naar Malacca, maar wiert van Brit
vloot weer te Goa. Maar hoe grootePatalyn, den landvoogt, en Andrado, die
diensten deze dappere held zynen koningover de zeezaaken gebood, zoo deerlyk
gedaan had , was hem egter niet mogelykgeslagen, dat hy zyn meeste vaartuigen,
te beletten, dat zyn vyanden koning Ema-en wel Sooo man van zyn volk verloor,
nuët zoodanig tegen hem hadden weten opwaar tegen de Portugeezen maar 30 man
te maken, dat hy hem, schoon hy die drieder hunnen misten. Word
voorname steden, Goa, Malacca, Ormus, enBehalven dezen Javaanzen Pati, of graaf, jualyk
by na de gantsche kust van Indien, aan zyn beloont.had ook Mobbammed, koning van Bintam,
gebied onderworpen had, volkomen begon’t oog op Malacca, en maakte eenen toe¬
te mistrouwen, zich verbeeldende , datleg om het te overrompelen, doch, ziende
Albukerk dit niet voor hem, maar voor zich

zyn aanslag tegen Pieter Person, verzor-
zelven, gewonnen, en voorgenomen had,ger van koning Emanuels zaaken aldaar,
zich tot koning van Indien op te werpen.mislukt, zoo maakte hy met de Portu-

dat En op-Dit bragt ook den koning daar toe,geezen vrede, ’t geen Malacca een langen
ontboden.hy goedvond hem op te ontbieden , entyd rust gaf.

Lopes Suares Alvarenga (zoo andere wil-Na Aloukerks te rugkomst van Aden te Lopes
len Alvergaria) in zyn plaats, als derden SuaresGoa, kreeg hy van den koning van Cam-

Alvaren-oppergebieder naar Indien , te zenden,baja wel verlof, om te Diu een vesting
ga derdedie den 7den April 1515. van Lisbon ver-te bouwen , doch dat had geen sterken
opperge-trokken, en den 2den September voor Goavoortgang. In die tusschentyd stierf ook bieder

ten anker gekomen is. van In-de Samoryn, en wiert van Naubeadarim,
Albukerk had werk, dat by de reede van dien.een vriend der Portugeezen, opgevolgt,

Goa kreeg, en raakte, nu63 jaaren oud,waar op het bouwen van de sterkte, door
aan den afgang, ’t geen hem zoo veel nietdes vorigen Samoryns vuilaardigheidge-
verswakte, als wel de spyt, dat hy doorstremt, zynen voortgang, en de vrede
Alvarenga, die kort voor zyn overlydenwat beter duur had, gelyk hy aan koning
met 10schepen voor Coetsjien verscheen,Emanuët ook eenen Gezant zond.
stondt vervangen, en, zoo slegt vooralIn dit zelve jaar had Albukerk weer veele
zyn diensten geloont, nu opgezondentehaspelingen met zyne hoofdluiden te Goa,
worden. Hy stierf, dezen hoon zich zeeren geen minder dwarsche beraadslagingen,

Albukerksaantrekkende, kort daar na, een bastaard-of men daar blyven zou of niet, waar op
dood.zoon nalatende, Blasius Albukerk genaamt,hy, na ’t langer verblyf aldaar, by meer-

die van den koning, na dat hem zyn mis-derheid van stemmen, overgehaalt te heb-

slag te laat berouwde, over ’t ongelykben, Georg Abbukerk tot tweeden landvoogt
dezen wakkeren held op valsche berigtenvan Malacca aanstelde ; doch 't bouwen

van zyn vyanden aangedaan, naderhandder vesting van Diu, hem te voren door den
dies te meer begunstigt wierdt.koning van Cambaja toegestaan, had nu

In ’t laatste van dit zelve jaar 1515. tradgeen voortgang meer, aangezien die vorst
de opperbestierder, Lopes Suares Alvarenga,van zinnen verandert was; gelyk het ook
in het opperbevel van Indien, ontrentte Ormus, schoon men daar vrede ge-
welken tyd ook Campson, Sulthan vanmaakt had, byna eveneens stondt, daar
Egypten, overleden is.men ’t bouwen van een vesting ook af-

Pasvoor de dood van Alfonsus Albukerkwees; vooral nu Zeifoddin overleden, en
had
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bonden; na welk laatste ryk hy hem zont; ves, inhad hy tot bevelhebber, of landvoogt van
doch hy , door den oversten van Katigan Bengale,Ormus, zynen neve, Pieter Albukerk, aan-

enopmisleid , tastte hem tweemaal aan , engestelt ; ook was, volgens koning Ema¬
Cegten.dwong hem tot vrede ; die niet gehou¬nuel last, Georgius Brit in de plaats van

den, en waar op Silveira genoodzaaktGeorgius Albukerk derde landvoogt van Ma-
wiert met een reddelooze vloot naar Cey-lacca gemaakt, alwaar ook niet lang te vo-

Voorval lon af te zakken.ren eenige schelmstukken van den koning
len met Het aanmerkenswaardigste egter, datvan Bintam, voet gevende tot onthalzing
den ko¬ onder Alvarenga’s bestier voorviel, was, datvan Abdallah, koning van Campara, desning van

hy met 19 schepen en 700 mannen naarBintammers schoonzoon, en naderhandBintam.

Ceylon trok, en in ’t jaar 1518. niet al-ook tegen de Portugeezen zelf, op een
leen vriendschap met den koning van Co-gruwelyke en verraaderlyke wyze bedre-
lombo maakte, maar, uit ontzag voor deven, te voorschyn quamen; op welke be-
Portugeesche wapenen, niet tegenstaandedryven ook een zeeslag tusschen hem en
de oprokkeningen der Mooren tegenFrancois de Mello, doen tot zyn groot na-
henluiden , hem ook gedwongen heeftdeel, volgde, juist in die tyd, dat Brit
het maken van een sterkte aldaar toe teGeorg Albukerk te Malacca quam vervan-
staan. Zy wiert ten eersten begonnen,gen. Na Brit , (die tot 1517. en dus
doch onder ’t bouwen der zelve brak deniet lang, Malacca bestierde) wilde Nuno
koning ’t verbond, en sloeg eenige Portu-En moei- Vaz Pereira zich in zyn plaats indringen, Colombo

te te Ma geezen dood ; 't welk dien vorst zoo qualykwordonder welke door onderlinge geschillen
lacca cynsbaarbequam, dat hy, eerst wakker geklopt,Malacca weer in groot gevaar geraakt zou

aan Por-tot een schandelyke vrede verbonden, enhebben, zoo ’t niet voorgekomen was.
tugal.

voortaangedwongen wiert te beloven ,In ’t jaar 1516. maakte Alvarenga vredeAlvaren-
aan Portugal cynsbaar te zullen zyn.ga maakt met de koningin van Coulan, bouwde daar

De schatting, hem jaarlyks opgelegt,Srede een vesting; bevestigde de vrede met den
met de zou bestaan in 120000 ponden kanneel,nieuwen Samoryn, verydelde de nieuwe

koningin 12 ringen met Zaffieren, of andere edelebedenkingen van Goa te verlaten, zontvan Cou-
gesteenten, en 6 olifanten , waar voorlan , en Ferdinand Pedro Andrada in Mey 1517.
bem Emanuët tegen zyne vyanden be-bouwt naar China, om daar in vriendschap handel

daar een schermen zou.te verzoeken, die onderweg by den ko¬
vesting. Hier op ging het bouwen der vestingHyning van Pacem aangierde, vrede met hem

houwtvan Colombo voort, en Johan SilveiraZend An- maakte, en verlof kreeg, om daar een
daar eendrada wiert als eerste ssotvoogt dezer vesting,vastigheid te bouwen. Uit China, daar
vesting.naar en Antoni Miranda d'Azevedo over de zee-hy minnelyk ontsangen was, quam hy in

china. zaaken, aangestelt.’t jaar 1518. eerst te Malacca, en vertrok
Hier moet ik nog by voegen, dat, nanaar Portugal ; doch zyn broeder stiet

de dood van Ceorgius Brit, die in ’t jaaralles in China weer om verre.
1517. op Malacca stierf, over de regeeringAlvarenga zelf ging ook naar Aden inAlvaren-
tusschen Nuno Vas Pereira en Antonigas tocht Februarii 1517. met 43 schepen,met welke
Pacieco geschil gerezen zynde, Alexis de

naar A¬ vloot hy den bevelhebber aldaar zoo ver-
den , en Meneses uit Portugal met eenige schepenbaasde, dat die hem ootmoedig de stads
lathertig zeer tydig op Malacca aanquam, alwaarsleutels aanbood, doch de landvoogt ; hembedryf.

hy Alfonsus Lopes da Costa in Brits plaats totvoor getrouw genoeg houdende by die
gden Malakzen landvoogt, volgens last vanaanbieding, nam de zelve niet aan, sseu-
koning Emanuët, heeft aangestelt.rende hier mede zeer lafhertig zoo lang,

By zyn aanwezen aldaar beoorlogde de Malaccatot die bevelhebber, ondertusschen in staat
koning van Bintam die van Malacca weer weer aan-geraakt, zich weinig aan hem gelegen
met ernst, gelyk hy na zyn vertrek 17getastliet, en hem zeer veragtelyk begon te
dagen lang de stadt belegerde , doch hy door denhandelen; waar op hy zich eindelyk ge-

koning
wiert tweemaal zoo deerlyk geslagen, van Bin-noodzaakt vond, na eenige schepen door
dat hy Malacca zedert in rust liet, en tam.storm verloren, Judda aangedaan, en Zeila

er van af zag.geplundert te hebben, onverrigter zaake
Alezis de Meneses had voor zyn vertrek Naderlastvan dien tocht weer naar Ormus en Goa

van Malacca aan Tristan de Meneses ook tot hette keeren, ’t geen kort daar aan door Hi-
Goa in last gegeven, om de Moluccos nader te ontdex-dalchan, en den zden landvoogt Pieter ken dergevaar,

bezoeken terwyl hy zelf na Goa vertrok. Moluk-doch ge Moncojus, in groot gevaar en tot hongers-
red. Dit nu ’t voornaamste zynde, ’t geen ken.nood geraakte, al ’t welke door de komst

in de drie jaaren van Alvarengas opperbe¬van Joan Silveira, en Antoni Saldanha, met
Diègostier voorgevallen is, zoo heeft hy in ’t jaarhunne schepen en volk herstelt, en dus Lopes

1518. zyn regeering aan Jacob of Diego Siqueira,dit derde beleg van Goa door Hidalchan
vierdeLopes Siqueira, die den Ssten September 1518met een vrede bessoten wiert.
cyoetie¬met 10schepen te Goa quam, overgegeven.Alvarenge herstelde ook door Johan Sil-
tierderZyn ver¬

Die hem als vierde opperbestierder vanvan In-riening in veira de vervallene zaaken in de Maldives,
Aen.Indien verving.de Maldi- Cambaja, en Bengale, door nieuwe ver-
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In ’t begin van zyn regeering, of 1519.
zont hy Garsia de Sala naar Malacca om
daar eenige zaaken te verrigten, doch by
zyn komst vont hy den landvoogt, Al-
fonsus Lopes Costa ziek, en nam, als vyfde
landvoogt van Malacca , ’t bestier van
hem over.

Ook had Siqueira zekeren Johan GomesBelastGo-
mes naar naar een der Maldivische eilanden gezon-
de Maldi- den, met last, om daar een vesting te
ves te bouwen ; doch daar gekomen wiert hy
geant. van de Mooren vermoort.

Hy beteugelde ook Aloddin in zyne nieu-Hy be¬
teugelt we aanssagen tegen Malacca, en dwong
cecioe- den koning van Baticala tot zyn pligt.
vorsten

In dit zelve jaar 1519. troude koning
Koning Emanuël, nu 50 jaaren oud, de zuster van
Emanuel keizer Carel V. toen koning van Spaanjen,
huwelyk en zond ook Georg Albukerk met 16 sche

GeorgAk pen uit, waar van ’er maar d in Indien
bukerk

quamen.inkomst Ontrent dezen tyd wiert Ferdinand Ma¬
Indien.

gellanes, een Portugees Edelman, die te
voren al in Indien geweest, doch van zy-
nen koning na zyn gedagten te gering
gehandelt was, op koning Emanuel zeer
misnoegt, om dat hy hem maar een halve
goudgulden soldy meer (om wat edelen
daar door als anderen te schynen) gewei-
gert had. Dit ging by hem zoo verre,
dat hy, zyn prins en vaderland vergetende,

Ferdi-
wat kan de spyt van een geringen geledennand Ma¬

gaur
hoon niet uitwerken) zich na Carel V.

geeft zic begaf, hem toonde, hoe de Moluccos
by Carel

onder de kroon van Castilien zelf, volgens
den V.

t oud beraamt bestck tusschen de rykenaan

van Portugal en Castilien , behoorden,
en dierhalven onrechtveerdig van koning
Emanuël bezeten wierden.

Hy sloeg hem in 't eerst, op verzoek

Diezynen van den Portugeeschen gezant, af, doch
voorslag door den Spaanschen raad van zyn recht

aanneemt overreedt zont hy hem den 104en Au-
en hem gustus 1519. met ; schepenuit, om, niet
naar In

langs Cabo de Boa Esperanca, den gewoondien
lyken weg der Portugeezen, maar doorzend.
een nieuwe straat, na zynen naam de straat

Magellanes genaamt, Bewestenom naar
de Molukken te zeilen; een tocht, van
welken wy hier niet uitvoerig zullen spre¬
ken, vermits wy dat onder de beschryving
van Ternate doen. Alleenlyk zullen wy
zeggen, dat hy daar zelf nietquam, ver-

nagg. mits by den 2ysten April 1521. op ’t eiland
laans Matan, een der Ladrones eilanden, dood
dood. geslagen is , doch, 3 schepen gebleven

zynde , quamen’er z van dey in ’t jaarVerdere
ecttite 1522. voor Tidore , van welk 'er een in

ting van
Sevilien gekomen , doch een weer naar

Magel¬
Tidore gekeert is, na ’t welke Antoni Brit,laans

schepen. toen al landvoogt in Ternate, Garsias
Henrik zont, die, beleeft ontsangen, hen
op hun verzoek alle hulp aanbood, en
met Portugeesche schepen weer in Spaan
jen gebragt heeft.

OOST-INDIEN

In dit zelve jaar dwong Siquetra den Siqueir-
dwingtkoning van Pacem ook zich aan Portuga
den ko¬

te onderwerpen, ging in Februarii 1520 ning van

met 26 schepen, en 300o mannen, naa Pacem.

’t Roode meir,latende ondertusschen ’t op-
Zyn tocht

perbestier aan Alexis de Meneses; doch hy naar

keerde van Judda onverrigter zaaken ween ’t Roode

meir.naar Ormus; en liep in Augustus naar In-
diën, na dat hy ’t eiland Baharein, in de
golf van Persien, onder Portugal gebragt
had

Dit mislukt zynde, ging hy ’t zelve jaar
Andere

naar Diu; maar Goa raakte hier door weer
verrich-

in groot gevaar, vermits Zabajim van de tingen.
zelfs slegte bezetting berigt kreeg; maar
Roderik de Mello, landvoogt van Goa, tydig
kennis hier af bekomende, verydelde dit
alles.

teSiqueira bewoog ook Nisamelck
Hy

Chaul hem toe te staan, daar een vestincbouwt

eente bouwen, dat eerst wat schoorvoetende
vesting tevoortging ; doch egter, na een kleiner
Chaul.veldslag, zyne voltoijing kreeg.

Ontrent dezen tyd quam keizer Maximi Carel de

liaan te sterven, en de Spaanze koning, V word
keizer.arel V. als keizer in zyn plaats te volgen

Op Ceylon was het in deze tyd ool
Onrust opniet in rust, alwaar, in Johan Silveiras
ceylon.plaats , in ’t jaar 1520. als tweede land

voogt nu Lopes Brit regeerde.
Deze had de vesting, door Aivarenga daar

maar van kleten steenen gemaakt, te swal
bevonden, en dierhalven een andere, vry

beter van de grond af aangelegt, en ool
voltoit, ’tgeen de Portugeezen tegen de
Inlanders veel baldadiger worden deed;
die, te veel getergt, hen begosten te be¬
oorlogen ; doch die oorlog wiert door
Brits dapperheid haast geëindigt, en na
dien tyd door hem bezorgt, dat men den
Inlander beter handelde, die zich zedert,
noewel gedwongen, ook gerust hielt

Dit is ’t voornaamste, in de drie jaaren
ontrent het bewind van den opperbestier Eduard
der Sigueira, in Indien voorgevallen, diede Mene-

ses, vyfdedaar op in’t jaar 1521. 200 de Pontugeescht
OpperheSchryvers zeggen, doch, zoo my by eer
stierder

netter lyst blykt, in ’t jaar 1522. ’t zelvs
van In-

aan den vyfden opperbestierder Eduard dedien.

Meneses overgegeven heeft, die den gden
April met 15 schepen van Lisbon vertrok-
ken was

Het eerste, dat onder zyne regeering
voorviel, was ’t veroveren van ’t ryk Pa-

cem uit handen van den tyran Cunal, voor

den zoon van den wettigen vorst, en de
dood van Georg Brit, en veel andere Por-
tugeezen, op Atsjien. Hy was door ko-

ning Emanuel voornamelyk uitgezonden.
om naar de Moluccos te gaan , en daar
’t opperbevel te voeren, doch met last, dat

zyn broeder, Antoni Brit, by aldien hem Antoni

eenig ongemak overquam, in zyn plaat-Brits tocht

naar devolgen zou.
Moluc-Hy vertrok dan in dit zelve jaar van Ma
cos.lac
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gelukkig, en met verlies van 65 Portu-lacca , daar nu Georg Albukerk als zesde
geezen, te slaan, waar by nog quam, datlandvoogt in plaats van Garsias Sala re-
verscheide Portugeezen, te Pahan aange-geerde, en de regeering nu pas overgeno¬
giert, en van ’t huwelyk dezes koningsmen, en vergeefs den Bintammer aange-
met de dochter van die van Bintam nietcast had , naar de Moluccos, en over-
berigt, daar aangehouden, tot de Moh¬winterde te Gressic op Java.
hammedaansche godsdienst gedwongen, ofDit deed hy in dit zelve jaar, dat ko-
anders voor de tromp van een stuk geschutning Joban IIL., zoon van Emanuel, den
gezet, en in flarden geschoten wierden.zosten December in 't ryk hem gevolgt
Tegen zyne verdere aanslagen droeg diewas, zyn vader den 13den overleden zyn-
landvoogt wel goede zorg, maar kon nietde.
beletten, dat Simon de Breo met zyn schipOnder dezen landvoogt de Meneses, zont
en 13 man, deerlyk verbrand, ook Gar-Georg Albukerk in ’t volgende jaar 1522.
sias Henrik met zyn 2 vaartuigen omcin-zynen neeve, Garsias Henrik ook naar de
gelt en verovert; zyn beste volk, na langeeilanden van Banda, die op Gressic mede
tegenweer, vermoort, en hy zelf gedwon-aangierde, en Brit daar nog vond, gelyk
gen wiert naar Malacca te vlugten.die, in ’t einde van Februari in Banda ko¬

Dit maakte dien zegepralenden Moor Die Ma-mende , Garsias Henrik daar ook vond,
zoo hoogmoedig , dat hy Malacca toen lacca be¬alwaar zy verscheide nieuwe tydingen van
met 200oo man te water, en 16000 man legert.de 2 Spaansche schepen , die in de Mo¬
te lande, onder ’t bestier van een Portugee-luccos gekomen waren, hoorden.
schen overlooper en verloochenden, AvilarHet verdere ’t zy in de Moluccos, ’t zy
genaamt, en nog 4ooo anderen onder zynenin Banda , deze twee mannen ontmoet,
zeevoogt, om de haven te sluiten, bele-zullen wy, om dubble verhaalen te my-
gerde ; doch Albukerk, zich zeer deftigden, onder de beschryving van Ternate
en dapper gedragende, dwong hem, naen Banda nader voorstellen, zynde het ons
een maand beleg, op de tyding van degenoeg hier aangewezen te hebben, dat
aankomende hulptroepen onder Martynin die jaaren van ’t opperbestier onder
Alfonsus de Sousa, af te wyken; hoewelEduard de Moneses voorgevallen zy, dat
’t waar is, dat de stadt zich in zoo grootenBrit in Mey in Ternate, en Garsias Henrik
hongersnood bevonden had, dat men 50in Banda gekomen, dat Brit van de ko-
ducaten voor een hoen had moeten ge-ningin daar wel ontfangen, en hem toege-
ven.staan is een sterkte te bouwen , die in

Na dezen tyd had Georg Albukerk nog
Junii 1522. begonnen wiert.

meer voorspoed, sloeg wel 6ooo BintamzeOnder dezen de Meneset kregen de Por-
Mooren dood onder ’t zeebestier van Sou-tugeezen weer nieuwe moeite , zoo met
sa, die, na de haven van dien koningden koning van Atsjien, Ibrabim, als met
eenige tyd wel bezet, en hem lustig ge-dien van Bintam , die weer een aanssag
plaagt te hebben, naar Patani met zyn 5op Malacca had.
schepen vertrok, daar hy veel jonken (enDe eerste had zynen ouden vader in de
zelf dat , waar in de koning was) ver-keten geslagen, en in een koi gesloten,
brandde, hem dwong over boord te sprin-ook had hy niet alleen den koning van
gen, ja lei die stadt ook in koolen, enPedir, en nog een anderen vorst, zyne
keerde dus weer met veel roem naar Ma-bloedverwanten, uit ’t ryk gejaagt, maar
lacca.ook den koning van Pacem, zonder eenige

Ontrent dezen tyd vertrokken Martynvrecze voor Garsias Henrik, slotwoogt al- Martyn
Corréa en Sebastiaan Sousa, ook van Ma- Crenendaar, van zyn stadt, en kort 'er na van

Sebasti-lacca naar Banda, daar zy na eenige tydzyn gantsche ryk, berooft, dwingende ook
aan, Sousaaanquamen, gelyk ook Gaspar Gal, doorde Portugeezen, niet tegenstaande ’t ont- naar Ban-

Brit uit Ternate gezonden, daar verscheen;da, en dezet, door Sebastiadn Sousa daar aangebragt,
met verzoek , dat zy de Portugeezen in Moluc-hunne sterkte, zonder dat zy tyd hadden

cos.Ternate, tegen den Tidorees in oorlog,’t geschut, of ’t buskruit, mede te nemen,
wilden komen helpen, waar op Correa,zeer haastio te verlaten, na welke verrig-
George Pinto, en Leonel de Leme, mede naarting hy ook ’t ryk des konings van Aroe
Ternate trokken, om den Tidorees te be-veroverde , dwingende dien vorst naar
oorlogen.Malacca te vlugten.

Dus vielen onder ’t opperbestier vanGeorg Albukerk, landvoogt aldaar, zogt
Meneses meest zaaken, Ternate of Bandaal de aanslagen des konings van Bintam
rakende, voor, die onder hun eigen hoofd¬tegen Malacca wel te verydelen, maar had
deelen verder zullen beschreven worden.de rampvan tegen des zelfs zeevoogt niet

DERDE
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DERDE HOOFDSTUK.

JAsco Gama, Vlde Opperbestierder en Hde Onderkoning van Indien. Zyn dood.
Henrik de Meneses, VIlde Opperbestierder van Indien. Zyne verrigtingen,V

en dood. Lopes de Sampajo, VIIfde Opperbestierder van Indien. Hy dwingt die van
Calicoet en van Bintan. Hoe by met Mascarenhas handelt. Simon de Sousa vegt zich
tegen die van Atsiien dood. Sampajo overwint den vorst van Porca. Slaat den vyand
ontrent Bombahi. Nugnez da Cunha, IXde Opperbestierder van Indien. Mangalor,
Aden en Diu ingenomen. Slaat de Turkze vloot. Garsias de Noronha, Xde Landvoogt
en IIIde Onderkoning van Indien. Vervolgt de zaaken van Diu. Steven Gama,
XIde Landvoogt van indien, en zyn dood. Martyn Alfonsus de Sousa XIIde Landvoogt
van Indien. Japan ontdekt. Joan de Castro, XIIIde Landvoogt en IVde Onderkoning
van Indiën. Sophar belegert Diu. Zyn zoon vervangt hem. Word van den Onderko-
ning geslagen. De Castro ’s dood. Garsias de Saa, XIVde Landvoogt van Indien. Ge¬
orgius Cabraal, XVde Landvoogt van Indien. Alfonsus Noronha, XVIde Landvoogt
en Vde Onderkoning van Indien. Pieter Mascarenbas, XVIIde Landvoogt en Vlde
Onderkoning van Indiën. Onderkoningen en Landvoogden der Portugeezen van ’t jaar
1505. af, tot 1721. Veroveringen der Portugeezen in Oostindien. Waar mede zy

de Ouden in alles overtreffen. Nieuwe wegen naar Oostindien , door anderen uitgevon-
den. Naamen der Vinders en Bezeilers der Straat Magellanes. Een andere weg,
door de Straat Le Maire gevonden. Nog een andere nieuwe weg , en door wien gevonden.
Nieuwe wegen naar Oostindiën om ae Noord nagespeurt. Naamen dezer opspeurende
zeehelden. Waarom zy daar niet konden doorraken. Een nieuwe weg naar Oostindien
in ’t Noorden, te land, ontdekt. Voortgezet tot in China. Moejelykheden bier over
tusschen de Moscoviten en Oost-Tarters, of Chinezen. En boedanig die beslist zyn.
Nog een weg naar ’t Oosten by California. Het uitvinden van de lengte, of ’t Oost
en West, zeer noodzaakelyk. Verscheide Starkundigen, die na 't Oost en West gezogt
bebben. Gemma Frisius en Apianus. Pieter Madina. Robbert Robbertsz. Robbert
Hues. Orontius en Wernerius. Petrus Plancius. Thomas Lcamor. Die voorgaf
Oost en West gevonden te hebben. Doch zyn stellingen wierden niet voldoende bevonden.
Adriaan Metius. Philippus Lansbergen. Een Rooms Priester, diens naam onbekent is.
Renatus Descartes. Andries van Berlicom. Abraham de Graaf. Christiaan Martini
Anhalt Een ander Schryver zonder naam. G. H. Gietemaker. Dirk Rembrantsz
van Nierop. Archimedes word geroemt het Perpetuum mobile eerst gevonden te hebben.
Ook Cornelis Drebbel. Andreas van der Wald vond dit in ’t klein ontrent ’t jaar 1650.
De oude Landgraaf van Hessen- Cassel, grootvader des tegenwoordige, in ’t groot.
Een Fransch Horologiemaker, in dienst van dezen Landgrave, maakte ook diergelyken
werk. In ’t jaar 1717. vind Orefyzer te Cassel het Perpetuum mobile in ’t groot.
Morinus, en anderen. Wiston, Creethoorn en Rascher. In ’t jaar 1719. zegt de Mar-

Twee voorname zaaken, die ’t uit-quis de Bethune Oost en West gevonden te hebben.
vinden tot nog toe beletten. De verscheidene miswyzingen van ’t Compas. d'Onkunde van

Een voorbeeld er af vanN. N. Andereden loop des strooms in de grooten Oceaan.
diepte.denavorsching wegens de ziltigneid der zee in

Deze landvoogt dwong in October die
Zyne ver-E landvoogt Eduard de Meneses,Vgees

van Calicoet, schoon ooooo man sterk, igingen,gaf in ’t jaar 1524. den 4den De-Gama,

en dood.neestetgp¬ tot vrede, en deed hen de vesting aldaarcember zyn opperbestier van In-
o—

perbe¬ afbreken. Hy nam ook voor naar Diudiéen over aan den zesden opperbestierder,stierder, een tocht te doen, doch stierf, na Alodinen tweeden onderkoning van Indien, denen twec

geslagen, en zyn beleg te water en te landdeconste beroemden, Don Vasco Gama, graaf van
koning verydelt te hebben , den 2den FebruariiVidigueira, die door Johan de III. met
van In- 1526. en wiert, volgens des konings last,14schepen, den oden April des zelven jaars,
dien. door Pieter Mascarenbas, gewezen land-uitgezonden was. Kort na zyne komst

voogt van Malacca, als agtste opper-meinde hy naar Calicoet te gaan , doch
landvoogt van Indien opgevolgt.wiert ziek, en quam den 24sten Decem-

Zyn dood In zyn afwezen nam Lopes de SampajoLopes deber 1524. te sterven.
voor eerst het opperbestier waar, onderSampajo,Hennikde In zyn plaats volgde niet Lopes de Sam¬

agtste Op-eede, van ’t zelve by zyn komst aan hemMeneses, pajo, gelyk Vasco Gama belast had; maar erbestier-over te zullen geven; maar, volgens na-zevende volgens s konings brieven, als zevende der van
Cygedie der brieven des konings, zoo wiert LopesIndien.opperbestierder, de gewezene slotvoogt
stierder geVas  St Pelagio, anders de Sampajovan Goa, Henrik de Meneses, in den jaare
van In- 1526.naamt ; in ’t opperbestier zedertAen. 1525. in Februarii. be¬
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Den gden Januarii 1529. vertrok Sampajoslaat denbevestigt, en Mascarenhas tot zyn opvol¬

van Goa naar Diu met 52 zeilen, Aoeg vyandger gestelt , ten minste, men dwong
ontrenttegen den vyand, die 64 zeilen sterkwasMascarenhas, om dit zyn voorgeven, als Bombali.

niet verre van de stadt Bombahi, met zoowas het waarlyk zoo, voor waarachtig
veel geluk, dat zy verstroit wierden; waaraan te nemen, en dit alles te dulden.
op hy voornam Diu aan te tasten, dochSampajo sloeg die van Calicoet, vernielde
dit wiert hem , door den ten dien eindein ’t jaar 1526. Alodin,koning van Bintam,
uitgezonden nieuwen oppergebieder vanzoon van Mobbammed, koning van Ma-
Indien, belet, waar op hy den 31 Maartlacca , t’eenemaal , stelde den vorigen
1529. weer te Goa quam.wettigen koning, als een vasal van Portu-

In het laatste van ’t jaar 1529. Ghoewel Nagnergal, daar weer in, en bragt Malacca dus
andere van ’t jaar 1528. spreken) gaf Sam-da Cunha,in volkomen rust.

negendepajo zyn bestier in een zeer goeden staatWanneer Pieter Mascarenbas nu den
Spperbe¬aan den negenden landvoogt van Indienlaatsten Februarii 1527. te Coetsiien, en stierderNagnez da Cunha, die den 18den April 1528.
van In-zoo verder te Goa, quam, wilde Sampajo,

met Iischepen uitgezonden was, over dien.op zynen eisch, hem ’t opperbestier van
Onder hem nam Hector Silveira de stadtIndien niet overgeven ; maar zette hem Manga-

Mangalor, in ’t ryk van Narsinga, nieteerst in de boejen, en daar na in de vesting lor Aden,
alleen , maar ook de stadt Aden , aan en Diuin-van Cananor gevangen; ja hy zond hem,

genomen.’t Roode meir, in.na veel geschillen, en gewysden van rech-
Deze opperbestierder belegerde in ’t jaarters, eindelyk by een onderling verdrag

1531. de vermaarde stadt Diu met eennaar Portugal, alwaar hy van zynen ko-
magtige vloot, en dwong Bhadur, koningning wel gerechtveerdigt, en Sampajo niet
van Cambaja, die aan hem over te geven,alleen in ’t ongelyk gestelt, maar nader-

alwaar hy Antoni Silveira als slotvoogthand ook opontboden, en gedoemt wiert
aanstelde.aan hem twee jaaren soldy, of een somme

Die koning, door Turkze troepen on-van zoooo ducaaten, by hem als landvoogt
dersteunt, zogt naderhand die stadt welgetrokken, uit te keeren; doch Sampajo
weer te veroveren; doch hy wiert gesla-was, en bleef, voor eerst opperbestierder;
gen, en zelf gedwongen om, wilde hywaar toe hy ook te voren op den arsten
niet verbranden, uit zyn schip in zee teDecember 1527. door nieuwe rechters in
springen, waar by hy zyn leven, het vuurIndiën gekoren was; van welken tyd men
willende ontvlugten, in 't water verloor,hem ook eerst recht als landvoogt aan-
waar door de Portugeezen nog volkome-merken moet.
ner meester van die stadt wierden.Buiten dit geval met Mascarenhas, moet

Van diergelyken uitslag was ook de on-men van hem getuigen, dat hy een wak- Slaat de
derneming van een Egyptische vloot, onderker man was. Turkze
den Turkzen zeevoogt, Soliman, door vloot.In ’t jaar 1528 viel 'er iets voor met die
Sulthan, Selim, (die Egypten verovert had)van Calicoet, die de stoutheid hadden,
op verzoek van Bhadur, tot ontzet vanom eerst die van Ceylon, bondgenooten
Diu gezonden.der Portugeezen, en daar na ook den sot-24 Hy vertrok in Junii des jaars 1738. metvoogt van Cananor , Jan Dese , aan te
een vloot van 6; vaartuigen,dooo Janitzers,tasten ; doch zy wierden tweemaal wak-

en 16000 Turken, van Suëz naar Indien,ker geslagen.
zierde te Aden aan , welkers vorst hy,Ook was’er een vooival tusschen Simon

Simon de
om dat hy den derden dag by hem eerstde Sousa, benoemde landvoogt der Mo¬Sousa
aan boord quam , en toen nog stoutvegt zich luccos, die, op Atsjien aangierende, daar

tegen die sprak, aan de groote mast liet ophangen,vyandig aangetast wiert. Hy verweerde
van en nam de stadt zeer trouwloos in; vanzich deftig, en sloeg de vyanden ettelykeAtsiien

waar hy zeer opgeblazen naar Diu trok,maalen af; maar was eindelyk, door ’t grootdood.
daar hy kloekmoedig, en anders, dan hygetal der zelven, niet langer in staat, om
dagt, ontfangen wiert.het gaande te houden; des hy besloot zich

Ondertusschen wiert Nugnez da Cunba, Garsias deliever dood te vegten , als zich over te
Noronha,na 10jaaren wel geregeert te hebben, doorgeven. Hy stierf dus als een dapper held,
tiende

Garsias de Noronha, als thiende landvoogten wiert, na zyn dood, van de Atsjien- Land-
en derde onderkoning van Indien , den voogt, enders wel in duizent stukken gekapt.

derde on-den September 1538. vervangen, vertrokVerscheide aanmerkensweerdige zaa-
derko¬toen naar Portugal, maar quam op zynken, Ternate, en Banda, betreffende,
ning vant'huisreize te sterven.zyn ook onder Sampajo's regeering voor- Indien.

Deze onderkoning vervolgde de zaakengevallen, die wy onder die landvoogdyen,
Vervolgtvan Diu, waar aan den koning van Portugalen der zelver beschryving in het byzonder, de zaakenveel gelegen was, tegen den Turkzen zeestaan te verhandelen. van Diu.Sampajo

voogt Soliman, en quam Silveira, na dat dieHy overwon, gedurende zyn bestier,
overwin

de Turken ettelyke maalen zeer moedig af-den vorst van Porca, nam zyn stadt in-den vorst
geslagen, en vecl afbreuk gedaan had,metvan en ook zyn vrouw en zuster, met veel

Porca. 29e7juweelen vergierd, gevangen.
DEEL.I.
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van Mascarenhas, levende, tastte den vyandzoo veel dapperheid ontzetten;dat de win-
by een uitval aan; doch wiert met grootderige en opgeblaze Soliman, niet wetende
verlies te rug gedreven, en in het uiterstewerwanrts zich te keeren, nevens alle de
gevaar van zyn leven, of van gevangenzyneâ, met de uiterste verbaastheid, en
te worden, gebragt.agterlating van alle zyne tenten, bagagie,

Eindelyk ging Don Joan de Castro zelf Wordgeschut, enz. schielyk in de nacht opbrak,
van dennaar Diu , ’t geen, zonder Mascarenhaswelken ook Mobbammed, neef van Bbadur-
Onder-beleid, en dapperheid, al lang had wegkoning van Cambaja, met zyne benden koninggeweest ; maar aangezien hy dat kloek-volgde, uit schrik voor de aannaderende geslagen.

moedig tot des onderkonings komst, envloot des onderkonings, die, eer hy nog
ontzet, uithield, wiert de vyand geheelvoor Diu verscheen,de stadt volkomen van
en al geslagen , de stadt Diu verwoest,den vyand verlaten vond, en dien koning
en de koning van Cambaja, na Roemi Chansaldus dwong, om vrede met hem te maken.
dood, gedwongen een schandelyke vrede,Hy leefde niet lang hier na, en wiert,

Steven waar by hy zich zelven, als leenman, aanna anderhalf jaar Indien bestiert te heb-
Gama, Portugal onderwierp, met den onderko¬ben, in ’t jaar 1540. door Steven Gama
elfde

ning de Castro te maken.als elfde landvoogt van Indien, vervangen.Land-
Na deze deftige verrigting bragt hy ookvoogt van Deze Heer heeft zeer weinig van be-

Indien, de sterkte, en de stadt, in beter staat danlang uitgerigt, dan dat hy met een vloot
en zyn te voren, liet die weder opbouwen, ennaar Suez, in ’t Roode meir, trok, alwaar
dood.

in allen deelen herstellen.hy in een slag tegen de Turken dood bleef.
Martyn Hy stierf in ’t jaar 1548. en wiert toen De CastreHy is in het begin van Mey des jaars

’s dood.Alfonsus door den veertienden landvoogt van In-1542. door Martyn Alfonsus Sousa, als
de Sousa,

diën, Garsias de Saa (van anderen Garsiastwaalfde landvoogt van Indien, vervangen.twaalfde Garsias de
Sala genaamt) vervangen, die maar eerLand- Saa, veer¬Deze regeerde ; jaaren; en onder hem

voogt van tiendegroot jaar leefde , en 1549. zonder ietsin ’t jaar 1542. Japan ontdekt.is
Indien. Landvan belang uitgevoert te hebben, overleedHy is in’t jaar 1545. door Joan de Castro,

voogt vanJapan Hy wiert in ’t zelve jaardoor den stads-als dertiende landvoogt, en vierde onder- indien.ontdekt. voogt van Bagaim, Georgius Cabraal, 215koning van Indien, opgevolgt
Georgiusopge¬vyftiende landvoogt van IndienJoan de Gedurende zyn bestier was de jonge
Cabraal,Castro, vanvolgt, alleen dien roem nalatende,koning van Cambaja, op het aanraden vyftiendedertiende zeer vreedzaam geregeert te hebben. Landvan eenen verloochenden, Chodja SopharLand-
voogt vanHy had eenige voorvallen met den Sa-voogt en genaamt, verleid, om ’t verdrag, ’t geen
Indien.rierde moryn, of keizer van Malabar, dien hyhy plegtelyk besworen had, trouwloos

Conster¬ met zyn leger niet alleen dwong; maarte breken. Alfonsuskoning ook eenige stedekens, onder Calicoet beVoornamelyk begon hy tegen de Por- Noronhavan In-
hoorende, afnam. zestiendedien. tugeezen te Diu in de maand Maart 1546.

LandHy regeerde naulyks een jaar, en is 1550.wanneer Jchan Mascarenbas bestierder dier
voogt, endoor den zestienden landvoogt, en vyfdensterkte was, weer nieuwe moejelykheden. yfde

onderkoning van Indien, Alsonsus Noron-Sophar taste de sterkte met zooooman- Onder-Sophar
ba , vervangen. koningnen aan; doch wiert daar zelf dood ge-belegert

van In¬Hy regeerde ontrent vier jaaren, en heeftschoten. Zyn zoon, Roemi Chan, volgdeDiu.
dien.in ’t jaar 1554. Pieter Mascarenbas, denwel als veldheer in zyn plaats, en bele-Zyn 200n

zeventienden landvoogt, en zesden ondergerde die vesting weder in Julii, doch Mas¬ ietervervangt koning van Indien , tot zynen opvolgercarenhas verdedigde die zeer manhaftig, Masca-hem.
gehad. renhas,hoewel de jongste zoon des onderkonings

zeven-zyn’er nog veeleNa dezen onderkoningFerdinand de Castro, by ’t springen van
tiende

gevolgt, welkeianderen van tyd tot tydeen toren, nevens nog 70 Portugeezen, Land-
bedryven en naamen wy nier en daar, in voogt, endaar het leven liet.
het beschryven van yder landschap, daar zesde On-Zy kregen het egter in Diu ten laatsten

nog- derko¬zy iets verricht hebben, invoegen;zoo quaad, dat de onderkoning zich ge-
ning van

tans geven wy van hen, nevens de reedsnoodzaakt vond zynen oudsten zoon, Indien.
gemelde, om een net gezigt van alle Por-Don Alvares de Castro, tot hunne hulp in
tugeesche opperbestierders van Indien tede sterkte te zenden, voor welke hy den
hebben, een nette lyst, zoo als zy mal-28sten Augustusverscheen. Die dolle haan,
kander in het bewind zyn opgevolgtna zyn hoofd, en niet na den goeden raad

LYST
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Por-LYST der Onderkoningen en Landvoogden den
bestierttugeezen , die Oostindiën in ’s konings naam

hebben.

Jaaren.Onderkoningen. Landvoogden.
1505.I.Francois d'Almeida. I.

H. 1509.Alfonsus Albukerk.
III. 1515Lopes Suares Alvarenga.
IV. 1518.Jacob Lopes de Siqucira.
V. 1522.Eduard de Meneses.
VI. 1524.HVasco Gama, Grave van Vidigueira.

VIIL 1525.Henrik de Meneses
VIII. 1526.Lopes de Sampajo.
IX. 1529.Nugnez da Cunba.
X. 1538.III.Garsias de Noronba.

XI. 1540.Steven Gama.
XII. 1542.Martyn Alfonsus de Sousa
XIII. 1545.IV.Johan de Castro.
XIV. 1548.Garsias de Saa, of Sala.
XV. 1549.Georgius Cabraal.

XVI. 1550.V.Alfonsus Noronha.
XVII. 1554.VI.Pieter Mascarenbas.

1555.XVIII.Francois Barret.

1558.XXX.VIILDon Constantyn de Braganza.
Die in ’t jaar 1559. Damaon won, en 1560

Jaffanapatnam, op Ceylon,met een vloot naar

trok.

1561.XX.VIII.Don Francois Coutinho, Grave van Redondo.
XXI. 1563.Joan de Mendosa

1564.XXII.IX.Don Antoni de Noronba.
1567.XXIII.Don Louis de Taide X.

XXIV. 1571.Don Antoni de Noronba. XI.

1573XXV.Antoni Monis Barret
1576.XXVI.Don Laurens de Tavora. XII.

XXVII. 1576.Don Diego de Meneses.
1578.XXVIII.XIII.Don Louis de Taide, andermaal.

XXIX. 1581.Hy regeerde maar -Ferdinand Telles de Meneses.
maanden

1581.XXX.XIV.Don Francois Mascarenbas, Grave van Villa Dorta,

of, zoo andere zeggen, de Sta Cruz.
XXXI. 1584.XV.Don Eduard de Meneses, Grave van Tarouca.

XXXII. 1588.Emanuël de Sousa Coutinho.

1591.XXXIII.XVI.Matthias de Albukerk.
VDon Francois de Gama, Grave van Vidigueira. XXXIV 1597.XVII.

XXXAV. 1600.XVIII.Ayres de Saldanba.
XXXVI. 1604.XIX.Don Martyn Alfonsus de Castro.

VVIXAAVIIDon Frey Alexis de Meneses, Aardsbisschop van Goa 1607.
11XXXVIII 1608.Don Joan Percira, Grave van Feyra, stierf op de reize. XX.

XXXIX 1699.Andreas Furtado de Mendonca, of Mendosa. Hy re-
geerde maar drie maanden.

XL. 1699.Ruy Laurens de Tavora. XXI.
XLI.Don Hieronymus de Azevedo. 1613.XXII.

XLII. 1617.Don Joan Coutinho, Grave van Redondo. XXIII.
XLIII.Don Feydinand de Albukerk 1619.
XLIV. 1621.XXIV.Don Alfonso de Noronba.

XLV. 1622.Don Francois de Gama, Grave van Vidigueira, ten XXV.
tweedemaal.

XLVI. 1628.Don Frey Louis de Brit, Bisschop van Coetsjien.
XLVII. 1628Den Francois Mascarenbas. XXVI.
XLVIII. 1628.Nunez. Aez Botelbo.

XLIX. 1629.Don Michiel de Noronha, Grave van Linhares. XXVII.
L. 1635.Don Picter de Sylva. XXVIII.

LI. 1639.Don Antoni Telles da Sylva.
1640.LII.Don Joan da Sylva Telles de Meneses, Grave van XXIX.

Aveiras.
DonO2



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,108

Onderkoningen. Landvoogden. Jaaren.
1644.LIII.XXX.Don Philip Mascarenbas, Grave de Ste Cruz.

Don Antoni de Sousa Coutinho.
Don Frey Francois de Martyres.

1651.LIV.
Aardsbisschop van Goa.

Francois de Mello de Castro.
Deze regeerden een jaar en 3 maanden, van den
I Junii 1651. tot 2 September 1652.

1653.LV.XXXI.Grave van Obidoz.Don Vasco Mascarenbas,
1655.LVI.XXXII.Grave van Sazzelaz, re-Don Rodrigo de Sylveira,

geerde van den 24 Augusti 1655. tot den 13 Ja-
nuarii 1656.

Regeerden t'zamen vanEmanuel Mascarenhas.
1655.LVH.’t jaar 1656. tot den 15Francois de Mello de Castro.

Junii 1661.Antoni Sousa Coutinho.
1661.LVIII.

Louis de Mendonca Furtado de Albukerk,jegeerde 1 jaar.
1661.LIX.XXXIIIVillapanca, hy stierf opAntoni Telles, Grave van

de reize.
1662.LX.regeerde een jaar.Don Pieter de Lancaster
1663.LXI.XXXIV.eerde van 1663. tot 1666Antoni de Mello de Castro,reg
1666.LXII.XXXV.Grave van St. VincentJohan Nunez da Cunha

regeerde, van 1666 totdie 2 jaar en 21 dagen

den 7 November 1668.
Antoni de Mello de Castro. Regeerden t’zamen van

1668.LXIII.den 27 Novemb. 1668Louis de Miranda Henriques.
tot den 21Maart 1671.Emanuël de Cortereal.

1671.LXIV.XXXVI.
Louis de Mendonca Furtado de Albukerk, regeerde van

1671. tot den 10 April 1678. 7 jaaren en ao dagen.
1678.LXVXXXVII.Don Pieter d'Almeida, regeerde van den 27 Jan 1678.
1678.LXVIDon Frey Antoni Brandao, Aardsbisschop van Goa,

regeerde ; maanden 2dagen, en stierf den 6 Julii
1678.

LXVHI. 19.Antoi Paez de Sande , die tot den 12 September
1681. regeerde.

1681.LXVIII.XXXVIII.Francois de Tavora, Grave van Alvor.
1686.LXIX.Roderik da Costa, regeerde van den 13 December

1686. tot den 24 Junii 1690.
1690.LXX.Don Michiel de Almeida, broeder van de Grave van

Avinges; regeerde van den 25 Junii tot Januarii
1691.

Zy regeerden vanDon Fernando Louis Mascarenbas.
den 9 Jan 1691.Louis G. Costa.

1691.LXXI.zamen tot MeyDon A. de Annuntiation,
daar aan, dat LouisAardsbisschop.

da Costa stierf; na Costas dood regeerde Fernando
tot den 14 September 1691. en na die tyd Hy en
den Aardsbisschop tot den 24 Mey 1693. LXXII. 1693.

Don Pieter Antoni de Noronha, Grave van Villaverde, XXXIX.

September 1698.die van den 24 Mey 1693. tot
en 20 dagen.regeerde, f jaaren, 3 maanden,

LXXIII. 1698XL.Almotacimor,Antomi Louis Gonzales, da Cams-
regeerde van den 21 September 1698.

LXXIV.Capiteyn de Mello de Castro.
LXXV.Rodrigo da Costa.
LXXVI.XLI.Vasco Fernandes Cezar de Meneses , Januarii 1717

voleindigde hy zyn regeering
XLII. LXXVII. 1717.Louis Carlos Xavier de Meneses, Grave van Ericeira,

vertrok den 17 April naar Indien, is op zyn
verzoek ontslagen in Mey 1720. en April

1722. ontrent Mozambike van een roover geno-
men.

XLIII. LXXVIII. 1720.Don Francisco Joseph Sampayo, die den 12 Mey 1720
van de rivier van Lisbon vertrok met ’'t schip
N. S del Capo.
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behalven dat zy ook tot nog toe in Goa,Deze alle hebben tot dezen tyd toe
en andere plaatzen aldaar, in het bezitOostindien, zommige als landvoogden,
zyn gebleven; daar men in tegendeel uitandere ook (gelyk wy ter zyden by yder
alles, ’t geen ons by de besten der Oudenaanwyzen) als onderkoningen, bestiert,
wegens Indien nagelaten is, naulyks zooen van tyd tot tyd (als wy op zyn plaats
veel opdelven kan, dat men daar uit vastgezien hebben, en nog zien zullen
zou konnen stellen, of zy daar oit welgroote veroveringen voor de kroon van
geweest zyn, veel min aanwyzen, waarPortugal gedaan
zy aldaar zich onthouden, of wat zy daarDoor deze zyn dePortugeesche konin-

Verove verrigt hebben.ten meesters vanAmboina, vanTernate, van
11uringen der 8 Daar zyn byna geen landen in Indien,een groot deel van Malabar, van Malacca,Portugee-

die deze wakkere breekers van dit eerstezen in van Ormus, Goa, Diu, en van al de zeeste-
Oostin ys niet gezien hebben; behalven dat zyden van ’t magtig eiland Ceylon geworden.
dien. ook veel landen en steden (gelyk wy be¬Ook hebben zy zedert ’t jaar 1542. zoo

vorens zagen) verovert, en byna geene teveel voet in Japan, en door hunnen jaarlyk-
vinden zyn, daar zy hunnen koophandelzen handel van ettelyke millioenen, ruim
niet met veel voordeel voortgezet hebben.80 jaaren lang, en voor al door t voort-

Dus hebben zy in ’t magtig ryk vanzetten van hunnen Godsdienst, zoo veel
Persien, in dat van den Grooten Mogol,vermogen in dat keizerryk gekregen, dat
in Bengale en Suratte, in Formosa, Chinazy ’t mede byna zouden verovert hebben
en Japan, in Amboina, Banda en Ternate,hoewel dit voornemen door elendige ver-
op ’t groote eiland Java, op Sumatra involgingen, en een geheele uitroejing
’t koninkryk van Atsjien, op de gantschevan de Christen-godsdienst in dat ryk, af-
Maleitsche kust (weinig ryken uitgezon¬gesneden is. Al te zamen zaaken, die wy
dert/) in Ziam en Pegu, op de Malabaar-nader op zyn tyd zullen verhandelen.
sche en Choromandelsche kusten , opDus zagen wy dan hier, met hoe veel
’t magtig eiland Ceylon, op ’t eiland Ce-kloekmoedigheid de Portugeezen allereerst
lébes te Macassar, daar en elders, op deden weg naar Oostindien, langs Cabo de
eilanden Solor en Timor, en, na dat zyBoa Esperanga, niet alleen opgezogt, maar
onder Philips de II. koning van Spanjenhoe gelukkig zy deze onderneming ook
geraakt waren, ook in de Philippines,ten einde gebragt hebben. Wat groote
na hem zoo genaamt, met zooveel voor-ontdekkingen van de bevorens onbekende
spoed, magt en ontzag voor hunnen groo¬Oostindische landen zy gedaan, hoe veel
ten naam, koophandel gedreven, en demagtige steden zy daar overwonnen, wat
paalen van dat anders klein ryk met zoogroote daaden zy daar bedreven, hoe zy
veel dapperheid in 't Oosten uitgezette Goa den zetel van hun opperbestier
dat alle magten, niet alleen van Indien,gevestigt, en gedurende een gantsche eeuw
maar zelf ook van Europa, daar over heb-den handel van Indien volkomen na zich
ben verbaast gestaan , behalven dat zygetrokken , Venetien ’er gantsch uitge-
ondertusschen nog zeer groote veroverin-bonst (vermits die tegen hen niet meer
gen, en ontdekkingen , by den daar opmarkten konden) en gantsch Europa hier
gevolgden handel, in ’t herte van de At-in zoodanig de wet gestelt hebben, dat
lantische zee en in Africa gedaan, en zichmen al ’t geen men van ’t Indisch begeer-
meesters van de vlaamsche eilanden, vande, van Lisbon, of wel van Antwerpen
Madera, Porto Santo, van alle de Zoutenaderhand , zoo Osorius fol. 547. stelt,

eilanden, van St. Thome (naderhand byhalen moest, blykt in dit werk alomme.
hen weer verloren van Loanda de St. Pau-Zy zyn het, die een weg, den Ouden
lo, in ’tryk van Congo, van Melinde,geheel en al onbekent, aangewezen, zy,
Mombaza, Quiloa en Mozambike, op dedie by de gantsche wereld hier door eenen
kust van Zanguebar, en van Zofala, inonsterfelyken naam verworyen , en deze
’t land der Kaffers, gedaan hebben, gelykeer ook alleen verdient hebben.
zy nu nog over verscheide steden der zelve,Indien men nu hunne bedryven, ont-

als Goa, Diu, Damaon, Chaul, Bacaim,delkingen, veroveringen, en wytuitge-
en meer anderen, die wy voorby gaan,strektheid van handel eens by die der Fe-
het gezag hebben.niciers, der Grieken, of by al die voor-

Even zoo bezitten zy nog verscheidenoemde groote zechelden, en stoute ont-
steden in America, aan de rivier der Ama-dekkers van landen, vergelyken zou, zoo
zonen, als Poera, Chirmos en Ajaverisa-is het zeker, dat zy in al deze hartvog-
ma, in de provintie van Omaguo; en hoetige en grootmoedige ondernemingen hun

waardigen paerel het magtig Brazyl aan dieallen zeer verre overtroffen, en in opzigt
kroon is, weten al, die kennis hebben,van het ontdekt Oostindien aan de nako¬

hoe zy dat zedert ’t jaar 1500. (wanneermelingen duidelyke voetstappen nagelaten
het Pieter Alvares Cabraal ontdekte) zichhebben, waaruit men ten overvloede zien
allenskens eigen gemaakt, en tot ’t jaaren naspeuren kan, nietalleen dat zy, maar
1624. gerust bezeten hebben, na welkenook waar zy, in Indien geweest zyn,
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in en door de straat, en dus eindelyk ooktyd zy deze en gene brokken ’er af aan de
voor Lima, behouden ten anker.Hollanders moesten overgeven; die dit

De derde, was Don Alonso Ladrillero.wel tot ’t jaar 1654. ingehouden, maar van
door den landvoogt van Chili, Don Garsiawelke de Portugeezen het weer, hoe wel
de Mendosa, met  schepen gezonden vanop geen pryzelyke wyze, verovert hebben
Chili, in de Noordzee geraaxte. Hy wasgelyk zy het zedert 1661. weer volkomen
3 maanden in de straat bezig, en keerdebezitten; en hoe weerdig hen alleen deze
toen weder naar Chilieigendom van Brazyl is, kan men daar uit

De vierde was Don Fray Garsia de Laay-oordeelen, dat zy jaarlyks aan koning Se-
sa, Commendador Priester, (zoo hembastiaan ettelyke rooooo ducaten, als ’s ko-
Antoni Herrera noemt , hoewel anderennings deel, behalven andere winsten, zoo
zeggen, dat hy ridder van Maltha was )voor ’tryk, als de kooplieden, daar by
de welke in ’t jaar 1525. met 7 schepen.opgebragt heeft.
en 450 mannen door last van Carel de V.Om nogtans andere volken, en dappre
derwaarts vertrok. Hy quam den 18denzeehelden van Europa niet te verongely-
Januarii 1526. in de straat, dreef ’er doorken, moet men zeggen, dat 'er meer an-

een storm weer uit ; doch geraakte denderen, dan de Portugeezen geweest zyn,
1sten Junii ’er egter door, verloor ; sche-die ’t hart gehad hebben niet alleen om
pen, en was vier en een halve maand indie woeste en ongebaande zeëen van In-
de straat bezig, in 't doorzeilen van welkedien te bevaren, en 'er op uit te snuiven,
hy zich zelven om hals bragt , en zynom Indiën nog al nader te ontdekken,
meeste schepen wierden door de Portu-maar die ook door andere wegen , dan de
geezen, of anderen, genomen.gemeene, by de Portugeezen, langs Cabo

In dit zelve jaar, ondernamen die reisde Boa Esperanca uitgevonden, in Indien
ook 2 schepen van Genua; doch te ver-hebben weten te komen.
geefs, gelyk mede Sebastiaan Cabot, opDeze nieuwe wegen zyn geweest de
bevel van koning Emanuël, en Americusstraat van Magellanes, by Ferdinand Ma¬
Vesputius , welker aller tocht geen goe-gellanes eerst ontdekt, de straat le Maire,
den uitslag had.of ’er buiten om, en verscheide wegen om

De vyfde, was Vargas, Bisschop vanden Noord gezogt
Placentia. Hy zond 7 schepen een wei-Wy zullen voor af eens melden de naa-
nig daar na uit, om door deze straat temen der genen, die of door de straat Ma-
loopen. Maar een der zelve quam te Are-gellanes, of die van le Maire, die verba-
quipa, en ontdekte in de Zuidzee de gezende reize naar ’t Oosten uit verscheide
legenheid van Peru alleen, zonder verdervolken van Europa ondernomen, en daar
te zeilen.door zich waardig gemaakt hebben, om

Ook zond Ferdinand Cortez, overwin-altyd met hoogagting aan hen te doen ge-
naar van nieuw Spaanjen,  schepen metdenken, en hen den roem, die zy daar
40o mannen in ’t jaar 1528. uit, om doorby zoo zuur verdient hebben, te geven.
deze straat de Moluccos te zoeken; dochDe eerste is geweest Ferdinand Magel¬
te vergeefs ; gelyk ook die tocht medelanes, die in ’t jaar 1519. den roden Au-
door Simon Alcasara, een Spaanjaart, metgusti met 5 schepen uitgevaren zynde,
verscheide schepen, en aaomannen, on-deze straat op r2 graaden Zuider breedte
dernomen, doch, wegens oproer van zynontdekte, van welke schepen’er maar een
volk, gestremt is.te St. Lucar in Sevilien onder ’t bevel van

De zesde, die dit ondernam, was AlonsoJoan Sebastiaan Cabot , geen Engelsman
de Camarga, een Spaanjaart, die in ’t jaarzoo Herréra zegt) maar een Italiaan, te
1539. na lang zukkelens, te Arequipa inrug gekomen is, na dat in ’t begin van
Peru gekomen is. Hy verloor een vanzyn reize in de straat een schip weer naar
zyne schepen , wiert van een ander ver-huis gekeert was; doch de drie anderen
laten, en keerde met de rest weder naarzyn gebleven.
Spaanjen.Herréra geeft aan zekeren Spaanjaart,

De zevende was een Engelsman, Fran¬Vasco Nunez de Balboa de eere, van in ’t jaar
cois Drake. Deze voer in ’t jaar 1577.1513. de Zuidzee ontdekt, en van de Land
den 1gden November met ; schepen uitengte van Darien te land daar heen getrok-
Pleimuiden, zeilde, na verscheide plaat-ken te hebben, van welke, en van alles
zen aangedaan te hebben, den 2rsten Au-wat onder de voornoemde Zuidzee be
gusti de straat in, quam den 6den Septem-hoorde , hy toen voor den koning van
ber des jaars 1778. in de Zuidzee. EenCastilien bezitting nam.
van zyn schepen liep door storm de straatDe tweede, die deze straat bevoer, was
weder in, en hy zelf was maar 16 dageneen spaanjaart, Don Jutieres Carvaial ge-
zynde de minste tyd, in welke yemantnaamt. Hy voer uit last van Carel deV
die oit passeerde) in de straat, en de eerstemet 4schepen uit, ontrent het jaar 1523
hoofdman van zyne natie, die met zynversoor ’er drie in mond van de straat, en
schip van zoo verre, en uit Oostindien,’t eene schip quam, na 62dagen talmens,

weer
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De tiende was de hoofdman Richardweer t'huis quam, waar over hy , om de

Howkins, een Engelsman, die den 12denzonderlinge diensten aan de kroon van
Junii ’s jaars 1593. vertrok, den roden Fe-Engeland gedaan , van zyne koningin,
bruari 1594. voor de straat, en daar metde grootmoedige Elisabet, ook ridder ge
verlies van byna al zyn ankers in ’t uiterstemaaket is.
gevaar, maar egter nog wonderbaarlykzynDe agtste die derwaarts toogen ,
den z9sten Maart in de Zuidzee geraakte,geweest Pieter Sarmiento, hoofdman, en
na 40dagen in de straat gezukkelt te heb-Antoni Pablo Corso. Zy vertrokken 1579.
ben; doch hy had het ongeluk van dooron-door last van Don Francisco de Toledo,
de Spaanschen genomen te worden.derkoning van Peru, met  schepen, om

In ’t jaar 1596. ondernam Mr. Wood ditDrake op te zoeken. Het eene keerde
te vergeefs; doch Mr. Davis, ontdekkerweder, doch ’t ander doorliep, na 4s da-
van het Noordwesten, doorliep deze straatgen talmens, de straat, en quam zoo te
heen en weder, doch wiert zeer lang doorSt. Lucar
tegenwinden opgehouden.In ’t jaar 1581. of 1582. zond de koning

De elfde, die hier doorstevende, wasvan Spaanjen , op aanrading van dezen
Jacob Mabu, een Rotterdammer. Hy liepSarmiento, die zelf mede ging, om land-
den 27sten Junii ’s jaars 1598 met 5 sche-voogt van een nieuwe volkplanting te zyn,
pen uit, quam, na omaanden en 9dagen ,naar deze straat eenen Don Diego Flores
den 6den April 1599. eerst in de straat, ende Baldéz, met een vloot van 23 schepen,
den 6den September, of gmaanden daar na,met eenen nieuwen landvoogt van Chili,
in de Zuidzee , doch ’t schip de Trouwmede nemende veel soldaten, bouwstoffen,
was onverrigter zaake te rug gekeert.voorraad van oorlog, ook mannen en
Hy moest in de straat tot den 23sten Au-vrouwen, om daar in de straat zelf eenig
gusti in de groene baai met groote ar-volle te planten, en zich neder te zetten;
moede overwinteren , verzeilde den 2denmaar, alzoo het daar te koud, en de plaats
September van daar, quam ’s anderen daagsvoor de winden te bloot was, konden zy
in de Zuidzee, byzonder zukkelende.het daar niet houden, en hun toeleg liep
Balthasar Cordes quam mede in de Zuidzee,metter tyd te niet.

nam eenige schepen, en daar na in de Mo¬De negende was Thomas Candisch, ook
luccos, met de Trouw, op Tidore; doch’t jaareen Engelsman, die met ; schepen in
de Portugeezen maakten hem door ver-1586. den 14en Julii uit Plcimuiden t'zeil
raad zyn schipafhandig, voerden de schip-ging, en den 6den Januarii 1587. de straat
per, Swarten Theun, gevangen naar Ma-inzeilde, alwaar hy de overblyfzelen van
lacca, en even zoo viel ’t schip, de blydeeen Spaans guarnisoen, te voren aoo. doch
Boodschap, te Valparaiso, in de Zuidzee,toen maar 2; man sterk, overnam, la-
in ’s vyands handen. Het schip de Lief-tende die van de stadt, door last van Philig
de, viceadmiraal, quam met schipper Jacobde II. in de straat gebouwt, in zulk een
Quakernack, en den commies, Melchiorelendigen staat, dat zy die eindelyk heb-
Sandvoort, eerst in Chili, en naderhandben moeten verlaten. In den ingang de-
zamen met de Hope in Japan, van al welkezer straat beliep hem een sware storm,
schepen nogtans maar een te regt geko-was so dagen in de zelve bezig, quam
men is.den 24sen Februarii eerst in de Zuidzee,

De twaalfde was Olivier van Noord, ookden 14den Januarii in ’t jaar 1588. in de
een Hollander, deze liep den 13den Sep-Philippinas, liep den isen Maart bezuiden
tember 1598. met 4 schepen uit, quamJava major heen, en quam den gden Sep.
den 244te- October ’s jaars 1599. in de straat,tember weer in Engeland.
en den 29sten Februarii 1609. na 4 maandenHy hervattede dezen tocht in ’t jaar

dagen, in de Zuidzee.1591. den 28sten Augusti met ; schepen,
De dertiende, mede een Hollander, wasen 2 barken, quam den zosten Maart 1592.

Joris van Spilbergen, die den 8sten Augustiaan de straat, doch moest, alzoo by door
’s jaars 1614. met 6 schepen uitliep, denstorm ’er niet inkomen kon , weer naar
den Maart 1615. voorde straat quam, ende Noordzee loopen. Een van zyn sche

de zelve, na veel moeite, den 6den Meypen egter raakte in Augusti, hoewel met
passeerde, hebbende in de zelve  maan-gevaar in en door de straat tot in de
den en 4 dagen doorgebragt.Zuidzee; doch door storm de straat weer

De veertiende, die de zelve straat, in Een an-ingedreven , keerde onverrigter zaake
dere weg,’t jaar 1615. doch de gelulckigste van al-wederom, en Candisch zelf quam op dezen
door delen , en door een nieuwe by hem gevonden

tocht te sterven. Straat lestraat, passeerde, is Jacob le Maire, medeBehalven Drake en Candisch hadden nog Maire ge-
een Hollander, geweest. vonden.eenige andere Engelzen, te weten, Mr.

Hy vond op 55 graaden 36 minuten,Fenton en Floris in ’t jaar 1582. den Grave
Zuider breete, deze nieuwe straat, maarvan Cumberland 1586. en Mr. Chidley 1589.
of S mylen breed, en maar y mylen lang,dien tocht ondernomen, doch hun toeleg
hy was maar een dag in de zelve, en quamgelukte niet.
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dus door een gelukkiger en korter weg, Franschen, en mogelyk ools van ande-
dan Magellanes , in de Zuidzee. Men ren, nagevolgt is.
heeft die straat ook zedert na hem , de In ’t jaar 1699. of daar ontrent, is nog
straat le Maire genaamt. een schip van de Engelschen, de Resur-

In ’t jaar 1619. zond de koning van rection genaamt, dus door de Zuidzee in
Spaanjen, schepen, om van deze straat Indiën, en in Amboina, gekomen.

1
door le Maire gevonden, een nader gezigt De negentiende , die dus naar Indien
te nemen, en zy zyn die ook in minder, trok, is geweest Johan Morgan, een En-
als een dag, doorgeloopen; doch zy ver gelschman, die in ’t jaar 1704. of 1705.
halen (gelyk mede Ovalle, beschryver agter Ternate om, dus mede in Amboina

van Chili , in’t jaar 1646. verscheide met ’t schip de St. Jan, quam, en van daar
dingen , die zeer fabelachtig schynen, weer over Batavia naar Engeland keerde.

De twintigste is geweest de voornoemdeals onder anderen , dat zy goud voor
Willem Dampier,die in’t jaar 1705. of 1705schaaren geruilt zouden hebben.
in Ternate, mede dus agterom, quam,De vyftiende tocht derwaarts was die
en van daar 1706. in Julii naar Batavia,van Jacob l'Heremite, ook een Hollander
en zoo verder naar Engeland, vertrok.die in ’t jaar 1623. in April uitliep, en

door een nieuwen by hem gevonden weg Hy reisde als Piloot nogmaal derwaart,
onder den hooftman Wodes Rogers , denbuiten de straat van Magellanes, en ook
2den Augusti 1708. met ’t schip de hertogbuiten die van le Maire, dat is, buiten de
van Bristol , in gezelschap van CapiteinHOORNZE EILANDEN om, in de
Steven Courtney, met de hertogin, passeerdeZuidzee, en dus verder in Indien quam.
den 15den Januarii 1709. kaap de Hoorn,De zestiende, die dit ondermam, was
quam dus in de Zuidzee, en liep zoo denJohan Narboroug, een Engelsman, die den

154en Mey ’s jaars 1669. met  schepen 21 Mey 1710. langs ’t eiland Ceram, en
vervolgens voorby Boero, Boeton, &amp;c.op kosten vanCarel den II van den Theems
naar Batavia, daar hy den zosten Junii, enin zee, en op den 22sten Octoberde straat
verder naar Engeland, daar by den 1stenMagellanes inliep.
October 1711. in Duins ten anker quam.De zeventiende was Willem Dampier,

die den 23sten Augusti Het is zeer waarschynelyk, dat die gene,’s jaars 1682. van
die genegen mogten zyn, Bewesten omVirginien naar de Zuidzee onder Capitein
of door de Zuidzee, naar Indien te zeilen,Kook liep. Hy quam den 6den Februarii

als den gemakkelyksten, zekersten en1684. in de straat van le Maire ; doch ge-
kortsten weg, niet meer door de straatraakte daar weder uit, liep Beoosten het

Staaten eiland en kaap de Hoorn om, in Magellanes, daar men lang zukkelen kan,
de Zuidzee, waar in hy omsworf, en op maar veel liever voorby kaap de Hoorn

zullen loopen.zyn vyanden roofde; vertrok 1685. naar

Aquapulco, van daar den 31sen Maart 1686. Wat nu de wegen naar Oostindien om Nieuwe
wegennaar Cabo Corrientes in het ryk van Mexi- ’t Noorden, en langs Tartaryen, betreft
naarOost-menigmaal is by verscheide persoonen geco, stak over naar ’t eiland Guam, een
indientragt, om daar een doortocht te vinden.der Ladrones, daar hy den zosten Mey,
m de

De wakkere zeehelden, die dit onder¬gelyk hy den 22sten Junii 1686. te Minda- Noord
nage-nao, quam, van waar hy den 14den Januarii nomen, en ’tys eerst gebroken hebben,
speutt.zyn deze volgende geweest.1687 langs Boeton, Macassar en Sumatra

vertrok, zich 1688. in Tonquin, 1689. in
Antoni en Nicolaas Ze¬¬Atsjien, 1690. te Bencoeli op Sumatra, in ’t jaar 1380

Naameneenigen tyd opgehouden hebbende, van nus. Wenetiaanen.
dezer op-

Sebastiaan Cabot.dezen tocht in September 1691. weer in 1496.speurende

rechel-Engeland keerde. Hy deed nog een tocht Hy verrigte dit op last van Hen-
den.in ’t jaar 1699. in Maart, liep 1700. langs drik VIl. koning van Engeland

Nova Guinea, quam in Julii op Batavia, en zogt door dien weg in Indien
vertrok den ryden October, en verloor zyn te geraken; doch quam, met wei-
schip op Ascension in Februarii 1701. doch nig geluk, tot op 70 graaden.

Caspar Cortereal ,quam zelf weer in Engeland. een Portugees,
De agttiende, die door de straat Ma- by ons reeds gemelt. 1500.

gellaan siep, was een Franschman Mr. de Johan Verazzan , van Florence, 1524
Beauchesne Gouin, die in ’t jaar 1699. uit- opkosten van Vrankryk, uit last
liep, den zasten Junii in de mond der straat van Francois L. doch aan de kaap
ten anker quam, ligte dat den 16den Au- der Brittannien opgegeten van de
gusti, zeilde tot aan Port Galant, daar hy wülden.

eenige brieven liet, quam den 2rsten Januari Steven Gomes, een Spanjaart 1525.
1700. in de Zuidzee, bleef daar eenige tyd op kosten van Carel V. doch hy

lag geen groote eere in.handelen, liep voorby kaap de Hoorn in

Jacob Carthier, op ordre van denJanuarii 1701. en zoo verder weer naar
koning van Vrankryk.Vrankryk ; ’tgeen zedert van verscheide 1534.

Den
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eenige schoone marter vellen, by hen1553.De Ridder Hugo Willougby,
naar nun land, Sibelinen, en by ons Sobels,die op 74 graaden quam , doch
of Sabels, genaamt, te koop by eenigedoor koude met al de zynen ver-
Moscovische kooplieden; die de zelve zoogaan is.
schoon vonden , dat het hen de moeite1556Steven Barrove, een Engelsman,
weerdig dagt, daar na eenig verder on-vinder van Nova Zembia, en van
derzoex te doen.de eilanden Galgoevia.

Daar waren 'er zelf, die de nieusgierig-1576.Maarten Forbeisser, die
heid hadden, om met eenige van deze Si't op de Moluccos
beriers naar hun land, en daar met hen oraansei.
de jagt te gaan. Zy vonden aldaar zul-1577Francois Drake.
ken grooten menigte van deze dieren, enEngelschen.1580Artur Pette, die Nova
die zoo gemakkelyk te krygen , dat zyZembla meer be¬
daar van kennis gaven aan den eersten diekent maakte.
naar van Staat, Boris Federowits Gudongw1580.Carel Jakman.
schoonbroeder van den Czaar Theodoor.1585Johan Davis
Deze Boris wiert in ’t jaar 1598. in Meyonder Wil-De Hollanders, deden
(aangezien Czaar Theodoor den 6den Januariilem Barentsz,en onder Jan Huigen
stierf) Czaar in zyn plaats; en hy maaktevan Linschoten, die bevorens in

¬ zyn eerste werk’er van, om deze Siberiers1594.Indien geweest was, en onder
niet alleen veel eer en gunsten te bewyzen,1595Cornelis Cornelissz., met een schir
maar om hunne afgezanten ook met zoo1596van Amsterdam, een van Zeeland,
groote geschenken t'huiswaart te zenden,en een van Enkhuizen,drie togten
dat zy zedert geen swarigheid vonden omderwaarts, vonden ook ontrent
zich zelven aan dienCzaar te onderwerpen.Tartaryen de Nassausche straat.

Na dezen tyd tragtte hy , die 1605.Veoga¬Henri Hudzon, door de Heeren 17nen
stierf, en zyne navolgers , dit land nietzet tot in1609.gezonden, vond de straat Hudzon. China.alleen meer en meer te leeren kennen1610Johan Munk
maar zy waren ook gewoon hier en daar1611.Johan Cornelissz., van Hoorn.
op de oevers van groote rivieren, na dat31664.Cornelis Jelmersz. Cok. zy al tot in de landen der West-Tarters,51669.
van welke eenige onder China staan, door¬Ook wil men dat de Engelschen tot den

c gedrongen waren, zomtyds sterkten, enBosten graad om den Noord, en dus verder
ook wel steden , in hunne bosschen tedie weg uit, dan eenige andere Europeërs,
bouwen.geweest zyn.

Aldus nu van tyd tot tyd in stilte voort.Maar men meent, dat, indien zy wat ver-
varende, hebben zy het zoo verre gebragt,der van den inham van Nova Zembla, en
dat zy eindelyk tot aan de Oostzee, enzywat dieper in zee, gestevent hadden,
tot de grenzen der Oost-Tartaren , die’er dan beter zouden hebben konnen door

nu gantsch China bezitten, doorgedron-raken , om dat daar zoo veel ys niet is
gen zyn, die, zeer verwondert, aldaarals wel in dien zeeboezem, waar in veel
Moscoviten, een volk hen t'eenemaal on-

zoet water is.
bekent , en daar en boven zoo stout teOok is ’t niet onwaarschynelyk, dat men
zien, van vestingen op hun land te bou-dien weg met beter voortgang zou kon-
wen; dit zoo gemakkelyk, als de West-nen gebruiken, indien men gelegenheic
Tartaren, niet toelieten, maar al hunhad, om in Moscovien, of in eenige plaats
vermogen in ’t werk stelden , om dit tedaar men die bevrozen zee ’t naaste was,
beletten. De Moscoviten daar tegenoverwinteren , en zoo ras zy maar weer

mede op hun regt van wettige bezittingopen was, ’er by zyn kon, ’t geen ons de
staande , aangezien zy dat land ledig enMoscoviten zekerlyk met al hun vermo-
onbewoont vonden, wilden zig door geengen zullen beletten, en voor ons tragten
reden nog geweld der Oost-Tartaren daarverborgen te houden ; daar zy nogtans
van laten ontzettenop zekere tyden, als de wind ’t ys in de

Dit de Oost-Tarters geenzins voldoen- Moeje¬
yszee van ’t land afdryft, gewoon zyn

lykhedende , vielen daar over feitelykheden voorredelyk zeker op de robben- en andere
hier over

De Oost-Tarters , of de Bezitters vanvangsten uit te gaan. Hoewel 'er meer tusschen
China, deden deze sterkten op hun land totzyn, die ’t voor onmogelyk houden, oit de Mos¬

covitentweemalen toe ssegten; doch de Mosco¬door de yszee te konnen geraken.
en Oost-viten lieten die met haast, en zoo veiligBehalven dezen weg om ’t Noorden,
Tartersweder opbouwen , dat de Tartaren henter zee gezogt, heeft men nog een anderen of Chine-

’t zelve niet weer konden beletten.noit te voren bekenden weg te land of zen
Hier over te oorlogen, had aan wederde volgende wyze ontdekt.

zyden zyne swarigheden, en voor al aanEenige jagers van Siberien, nu een ge-
de zyde der Czaaren van Moscovien, lvandeelte van ’t ryk des keizers van Mosco¬
en Pieter, vermits ’t hen zeer moeselykvien , bragten in’t jaar 1596. of 1597.

viel

I. DeEL.
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viel een leger, en zyn gantschen trein zy alleen daarom de gantsche handeling
wel 1000 mylen van hun land af , door byna afgebroken, en beide reeds hun ver-
zoo veel bosschen en woestynen, tot op trek naar hun leger genomen hadden.
de grenzen van China te doen voeren. De vaders Jezuiten, dit ziende, verzog-

Derhalven vond men aan wederzyden ten aan de twee hoofden van het Chineesch
best , door gezanten over deze zaak te gezantschap, en vooral aan den prins Sosan.
handelen, waar toe men als een handel¬ die gantsche zaak hen in handen te geven,
plaats, Selingue, een stadt 45o mylen van en dat zy niet alleen de Moscoviten tot
Peking, de hoofdstadt van China, gele- het hervatten van den vredehandel, maar

gen, benoemde. tot het volkomen sluiten der zelve we
zouden bewegenDeCzaaren zonden in’t jaar 1688. hunne

gezanten hier na toe; gelyk ook de kei- Men stond nen dit toe, en Gerbillon toog
zer van China. Het gezantschap van den daar heen, bleef eenige dagen in hun le¬

ger, en, na veel redeneeringen over hetlaatsten bestont uit ’s keizers oom, bene-

voordeel, ’t geen zy by deze vrede doorvens den prins Sosan, oom der keizerinne,
den koophandel op China doen zoudenen een groot getal Mandaryns, of ryks-
bewoog hy hen den 3den September deraaden, met een trein van wel 10000 per-
vrede te teekenen, en aan den keizer vansoonen, die hen, zekerheids halven, tot
China, zoo veel mogelyk was, genoegenaan de handelplaats zouden geleiden, waar
te geven.toe zy zig van veel paarden, kameelen, en

Zy stelden den scheidspaal tusschenkanon voorzien hadden.
Men had hen ook twee Jezuiten , de Moscovien, en China, op 48, of, zoo

anderen willen, op 55 graaden by na invaders Thomas Pereyra , en Jan Francois

Gerbillon, mede gegeven, om hen voor de zelve middaglyn, als Peking gelegen,
tolken , in ’t vertaalen van de latynsche hoewel zich de scheidspaal der Moscovi-
Moscovische brieven, te dienen; en on ten, als men Oost aan ging, veel verder
hen met meer luister nevens de andere naar het Noorden uitstrekte.

Zy bleven te Niptsjou nog tot den rodenChineesche gezanten te doen verschynen,
had de keizer hen Mandaryns van de derde September, en quamen den 18den Octo-
rang gemaakt, en zyne gezanten belast, ber weder tot Peking
hen niet alleen aan hun tafel te laten eeten Zedert deze vredehandeling heeft de

maar ook niets, buiten hun goedvinden, keizer van Moscovien zich niet alleen van

te besluiten. dezen weg ten handel bedient, maar ook
Dit gezantschap nu Noordwest op, in ’t jaar 1692. den heer Everhard Ysbrand

wel 300 mylen van Peking, getrokken Ides, en in Maart 1719. een Majoor van
en op de grenzen van de Mongous, en een regiment guardes, als zyn gezant der-
des konings van Elut, gekomen, wier waarts gezonden, behalven dat 'er ook,
daar in die wildernis gestuit, alzoo deze volgens de nette aanteekeningen van den
vorsten, met malkanderen in oorlog zyn heer Borgermeester Nicolaas Witzen, en

de, zulken magtigen trein, en artillery van anderen, een nette kaart, met aan-

voor geen gezantschap, maar wel voor wyzing van den weg, naar China, van
hulptroepen van hun vyanden, aanzagen, gemaaet is. Ook is om de 3 jaaren een

en daarom geenzins de verdere doortocht karavane uit China, met veel Oosterze

wülden toestaan. kostelykheden in Moscou gekomen; hoe¬
Dit hield hen niet alleen een groott wel de keizer van Moscovien gelast heeft,

maand in die naare woestyne op, daar zy dat die regelrecht voortaan naar Peters-
gebrek van alles begosten te krygen, maar burg, om hunne waaren aldaar, en niet in
dwong hen ook onverrigter zaake weer Moscou, te vertieren, zou moeten trekken.
naar Peking te keeren, en de byeenkomss In ’t jaar 1722. den zesten Februari kreeg
tot het jaar 1689. uit te stellen men wegens dezen aanleg van den groo-

Men besloot dan, om diergelyken hin- ten Czaar, Peter Alexewitz, (die onder
derpaal te myden, Niptsjou, een sterkte veel Europêsche vorsten zyn wedergaa,
der Moscoviters op si graaden , en 4- in opzigt van zyne groote ondernemin-
minuten, Noorder breedte, en mede wel gen, niet heeft) dit nader berigt van Pe-
300 mylen van Peking gelegen, tot eer tersburg, dat een ryke karavaan uit China
handelplaats te schikken, naar welke de met den heer Ismylof, gezant van Mosco¬
Chineesche gezanten zich den 1aden Junii vien, daar aangeland was, en dat de heer
1689. begaven. de Lange, in des zelfs plaats aan dat hof

Zy quamen ’er den 3rsten Julii; maar zyn verblyf stont te nemen. Doch men
vernam den 28sten by nader tyding, datvan die gantsche vredehandeling zou niets

gevallen hebben, indien deze Jezuiten en de keizer van China aan die van Mosco¬
niet by geweest waren. Want yder van vien niet meer , dan de gemeene karavaan

had willen toestaan, en dat hy niet hadbeide deze volken wilde de meester zyn
willen hooren van een afvoer te wateren hunne trotsheid, en hoogmoed (voor
door middel van de rivier Daria, naar Astra¬al van de Chineezen) ging zoo verre, dat

can,
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veel gevaar over land zeilt, zoo als decan, begeerende, dat men by de reizen te
zeekundigen dit noemen, om dat hunneland, door de wildernissen van Tartaryen,

reekening, van de lengte af te zeilen,en door Siberien, zou blyven voortgaan;
dan al ten einde is.welke tyding de kooplieden te Petersburg

Verscheide Starkundigen hebben niet Verschei-zeer ontstelt had, alzoo die tot deze on-
alleen de moeite genomen, om ’t uitvinden de Star-derneming wel 4ooooo rubels by een ge-

kundigen,van Oost en West, of van de ware lengtezamelt hadden; doch men hoopte dat zyne
die na

even zoo wel als de breedte, na te vor-Rus-keizerlyke Majesteit by zyne nieuwe
't Oost en

schen; maar daar over ook geschreven. West ge-heldendaaden, en tocht, op de Caspische
zogt heb-De eerste Schryvers die daar van ietzee, gelyk ook na zyne groote veroverin-
ben.opstelden, waren (zoo Dirk Rembrantszgen in Perzien , met het innemen van

van Nierop elders aanteekent) Gemma Fri-Andreof, en verder van Derbent, en

siuus, en Petrus Appianus, die in ’t jaar 1530Sjamachi, dit alles wel herstellen, en in Gemema
bloeiden. De laatste dezer twee wil, dateen beter ploi, by zyn nader gezantschap Frisius, en
men die door de Eclypsen der maanen; Apanus.naar China, brengen zal.
en vorder, om ’t zelve te begrypen, metBehalven alle deze wegen naar ’t Oosten,
den stok der Astronomi, of den graadboog,meent men, dat 'er nog een zeer gemak-
by den Joop der maanen, en der vastekelyke by California, of daar ontrent, te
starren, vinden moet.vinden zou zyn , waar op al verscheide

Ook wil hy , dat men uit de tafelenluiden gedacht , doch tot nog toe niets
der starkunde de ware plaats der maan naverricht, of in ’t licht gebragt hebben

zyne lengte, ten tyde der waarnemingOf nu eenig licht hier ontrent gegeven
zoeken , en dat men dan met de graad-zal worden by den nieuwen tocht van twee

boog ’t midden der maan van een bekendeWiskundigen , door den hooggemelden
star (staande ontrent den dierkring) af-keizer van Moscovien, met noodige werk-

meten zal, meenende, dat het verschiltuigen in Februarii 1719., naar Siberien,
dezer afmeting, met de rekening uit deen ’t land der Samojeden tot op 75 graaden
tafelen, ’t verschil der lengte, en wanneergezonden, om nader te ontdexken, of dat
die door de maans uurloop in tyd veran-land ook aan America vast, dan of daar
dert is, zeer net aanwyzen zal.een opening van de zee is, zal na ’t vol-

trckken van hunne reize, die wel 2 jaaren Pieter Madina, een Spaanjaart, zogt na pieter
duuren zal, nader blyken, in hoedanigen de lengte door volmaakte uurwerken, of Madina.

nette zandloopers, alzoo het geen meestgeval men ook nette kaarten daar van te
hier toe vereischt word, en ’t geen menwagten heeft

minst uitvinden kan, is, net te wetenIn Maart des voornoemden jaars schreef

hoe laat het op zekere bekende plaats is.men ook uit Petersburg, dat de Heer le

Doch deze instrumenten, de veranderingGrange, Fransch Capitein en Ingenieur,
der lugt onderworpen zynde , kondenreets vertrokken was, om te gaan zien,

na eenige dagen varens, den tyd van deof de engte van Waygats, tusschen Nova
afgevarene plaats niet net aanwyzen; enZembla en Rusland, tot in de Oostindische

alaus kon men dan ook ’t verschil derzee, bevaaren kon worden, dan of Nova

Zembla (zoo eenige willen) aan Rusland Meridianen niet vinden

vast, en of 'er dierhalven geen doorgang Robbert Robbertsz, in zyne breeder ver-Robhert

Robbertszis. Men had hem bevolen nette afteeke- klaring van Albert Hayen, in’t jaar 1600.

ningen en kaarten van den stant, en ge- gedrukt, schryft hier ook van, stellende
legenheid der tot nog toe onbekende lan- mede, dat men een netten zandlooper van
den, mede te brengen; doch aan zyn we- 24 uuren hebben moet, die, zonderver-
derkomst wiert, om de sware wildernis- slyten van ’t loopgaatje, altyd even eens
sen, die hy doortrekken moest, en om blyven, en diens loop ook, door droogte
de wilde Tartaaren, voor welke hy bloot of vogtig weder, niet vertraagt, nog ver-
staat, zeer getwyffelt haast worde, mits dat men die ook, zoo

Het eenige nu, ’t geen’er, na ’t ont ras hy uit is, weder omkeere, om in 't stel-
dekken van alle deze verscheidene wegen len van het net uur geen eene minuut te
naar Oostindiën, en voor al terzee, nog verschillen; want indien het op een dag
te wenschen was, is dat , waar na wel maar eene minuut verschilde , dat zou
van veelen gezogt ; maar ’t geen echter ontrent de linie AEquinoctiaal in een maand
tot nog toe verborgen gebleven is, na- tyds een half uur, dat is, meer als 100
melyk, het uitvinden , zoo wel van de mylen wegs , bedragen , die men dan
lengte, of van ’t Oost en West, als van Oostelyker, of Westelyker zyn zou, na
de breedte, of van ’t Zuiden en Noorden: dat de misslag onder, of over, zou aan-
want dan zou men altyd op zee ook wyzen.
weten waar, en hoe verre men nog van Zekere Robbert Hues, een Wiskundige, Robben
’t een of ’t ander land was, daar men nu die met Thomas Candisch 17588. den aard- Hues

zeer dikwils, veel mylen zich misgist heb- kloot rondzeilde, schreef hier ook van
bende, ettelyke dagen aan een, met zeer in een tractaat van de hemelsche en aard-
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wiens grond (gelyk wy gezien hebben)sche Globen, in 't begin des aden deels pag.
de miswyzing van de naald was; maar32. alwaar hy de zekerste wyze, om de
Leamor zeide , dat hy zich met zulkenlengte, of Oost en West, te vinden, stelt
valsch en onnut werk , ’t geen reets dedie te zyn , die men door de Eclypsen,
schippers zoo veel 100 mylen had doenof Taningen der maan bekomt; doch
dwalen; niet bemoejen wilde.aangezien die zelden geschieden, of voor-

Hier op bequam Leamor een Acte van Die voor-komen, en nog veel weiniger gezien, en
gar Oosthaar Hoog Mog:, behelzende dat zy hemallerminst net waargenomen worden, dat
en Westby aldien hy zyn zaak wist goed te ma¬dan nog maar op zeer weinig plaatzen
gevondenken, 15000 gulden tot een vereering gebehartigt word , zoo konnen ook zeer
te hebben.

ven zouden. En hy leverde zyne bewy-weinig plaatzen door deze observatie net
zen in Augusti ’s jaars 1611. aan haarafgeteekent worden.

Hoog Mog. over. Zy waren lang, enOrontius, en voor hem Joannes Wer-
breed , en met veel misselyke stellingennerus (die ontrent het jaar 1514. leefde
vervult ; maar zyn voornaamste bewysmeenden , dat door den bekenden loop der
was , dat men den netten tyd van demaanen , en den doorgang van de zelve
Nieuwe , of Volle, maan vinden, en dandoor den Meridiaan van eenige plaats,
voort rekening maken moest, op wat tyd’t verschil der lengte zou konnen gevon-
de maan met deze of gene star in zamen-den worden ; maar dit oordeelen andere
stant, of in eenen Meridiaan, komen zou,weer een zeer bedriegelyke en onzekere
en hoeveel de maan dan voor, of onder,reden te zyn, die veel swarigheden onder-
onzen Meridiaan wezen zou; of dat menworpen is. Anderen zogten dit door
uitrekende , als de maan in onzen Meri-’t waarnemen van de nette tyd der uuren
diaan komt, hoe veel dan ’t verschil vanvan den Aquinoctiaal tusschen de Meri-
zyn lengte met deze of gene vaste stardianen van beide de plaatzen door uur-
wezen moest.wyzers, waterglazen, of zandloopers;

Dit nu vast zynde, wilde hy, dat deal welke middelen nogtans door veele der
Schippers waarnemen zouden, wanneerverstandigften, als zeer onzeker, verwor-
de maan by hun met de zelfde starren inpen zyn, om dat zy de tyd, zoo net, als
zamenst ant, of in eene Meridiaan, quame ;er vereischt word, by vervolg niet aan-
en hoe veel dan de maan by hen voor,wyzen.
of over, den Meridiaan was; of dat, wan-Petrus Plancius meent, dat men dit door
neer de maan by hen in het Zuiden staan-de miswyzing van de naald van ’t Compas
de , zy zouden afmeten den afstant dervinden moet, gelyk dat in de Havenwy-
maan van deze of gene vaste starre, waarzing van Simon Stevin te zien is ; doch
mede hy dan meent gevonden, en afge-dewyl ’t Compas zeer teer , en een be¬

weeglyk instrument is, zoo valt deze mis¬ meten te hebben het lengte-verschil der

maan met die vaste star, en uit dit ver-wyzing verscheiden, en verandert ook na
de breedte, weshalven van deze onzeker- schil van de maan voor of over den Me¬

heid ook weinig voordeel te wagten is, ridiaan, of van het afmeten van de plaats
der maan, meende hy ook het begeerdegelyk ook Robbert Robbertsz. in zyn voor-
verschil der lengte gevonden te hebben;noemt tractaat aangewezen heeft hoe

doch hier in tasten hy zeer bot mis, tengrove feilen verscheide opmerkende Oost-
eersten, om dat hy rekende na dat de maanindischvaarders hier ontrent ontdekt heb-
in den Meridiaan komt; en aldus maaktben.
hy geen onderscheid tusschen Taanronds¬Hoe onzeker nu dit alles tot nog toe
lengte, en Evenaarslengte. Ten anderen,geweest was, is egter de yver van veelen
om dat hy het lengteverschil der maanhier ontrent zeer toegenomen, te meer.

om dat de Heeren Staaten Generaal een uit den afftant van een vaste star zoeken

wil, zonder aanzien, of die Benoorden,groote fomme gelds aan die dit volkomen
of wel Bezuiden, of in den weg der zon,uitvinden kon, belooft hebben, op welke
of der maan staat. Ten derden, om datbelofte ook zeker Engelsman , Thomas
hy geen agt geeft op het verscheenzigtLeamor, te Amsterdam woonende , by

der maan ; al het welke nogtans zeerrequest aan haar Hoog Mog. in Augusti
groote misslagen veroorzaaken zou.’s jaars 1610. verzogt heeft, hier over

En gelyk die man, om de voornoemdegehoort te mogen worden.
Na verscheide handelingen en requesten redenen, het spoor geheel mis is, alzoo

dwaalt hy ook in verscheide andere mis¬hebben haar Hoog Mog. in Julii sjaars
stellingen, toonende van den Joop der1611,. zekeren man nevens Leamor voor
maan, en des zelfs eygenschap, niet dezich doen komen, om hier over te spre-
minste kennis te hebben; zoo dat het jam-ken; welke man staande hield, dat deze

mer is, dat zulk een onwetende haar Hoogkonst lang te voren, en met meer zeker-
Mog: met zoo veel ydele requesten op-heid, dan nu, gevonden was; en na be¬
gehouden heeft.wys door Leamor gevraagt zynde, quam

Het behaagde egter haar Hoog Mog.het op de Havenvinding van Plancius uit,
zyne
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middel, om de ware lengte uit te vinden,zyne bewyzen door een ervaren Starkun-
was, indien men nette uurwyzers, om dedigen in den Haag woonachtig, te doen
nette tyd en uuren voor z of 3 maandennazien, die betuigde, dat het ter neder-
aan te wyzen, bekomen kon; doch al-gestelde hem al over lang was bekent ge-
zoo die alle dag veranderden, zoo in haarweest, het geen hy uit de werken van den
eigen stof, als door de lugt, zoo kon menvoornoemden Apianus, en Gemma Frisius,
ook daar geen vasten staat opmaken,’t geenaannam te toonen; wier grond een en de
dan op de bevorens aangewezen onzeker-zelve met die van Leamor was, en waar
heid uitkomt.van hy wel stout dorst zeggen, dat geen

Is dit onzeker middel nu 't beste (gelykvan beiden den grond oit geweten hadden.
hy zegt) wat valt 'er dan van de andereDen zgsten der voornoemde maand wier-
te denken ; Hy voegt 'er egter by, datden zyne schriften nader door Rudolphus
zoo men een net uurwerk had, en by deSnellius, en Robbert Robbertsz. onderzogt,
waarneming dan meer uuren uitvond, ofen men deed hem daar op ettelyke vra-
bequam, als dat uurwerk aanwees, hetgen, die weinig ter zaake dienden. Men
dan zeker was, dat men zoo veel Ooste-verwierp ook zyne stellingen, als niet
lyker, als men dagt, vervallen was, envoldoende tot haar regt oogmerk ; en
indien men minder uuren, als ’t uurwerkRobbert Robbertsz gaf naderhand voor met
aanwees , bequam , men dan zoo veeleenen Gerard Pietersz van Alkmaar , de
Westelyker vervallen was; op welkenlengte vry beter en klaarder te zullen uit-
grond voortgaande, hy verder zegt, dat,vinden , hoewel Leamor aan haar Hoog
indien men 1uur en as minuten te kortMog. den gsten September klaagde , dat
komt, men dan 26 graaden, en 15 mi-hy ’t uit zyne schriften gestolen had, en
nuten, te Westelyk vervallen is; een re-met zyn kalf ploegde.
kening, die vry vast gaat, zoo ’t uurwerkNaderhand heeft hy gezogt den ver-
maar net wyst, daar ’t alles op aankomt.maarden heer Willem Jansz. Blaauw, be¬
Anderen egter zyn van oordeel, schoonroemden Aardryksbeschryver en kaarte-
men zoo een net uurwerk nu al vond,maker te Amsterdam, te bewegen om hem
dat het zelve niet meer aanwyzen zou,zyn zaak verder te helpen uitvoeren; doch
dan ’t nette uur op de plaats der waarne-die zeide daar toe geen tyd, maar wel lust
ming, en dat dit tot het uitvinden derte hebben om zyn geheim te leeren, belo-
lengte (waar toe een waarneming vanvende hem, als hy daar verder afstant van
t nette uur op verscheide plaatzen schyntdeed, een somme van 1000 guldens, waar
vereischt te worden) niets ter wereld hel-toe hy niet besluiten wilde, brengende zyn
pen , nog doen zoudetyd meestdoor, met Snel en Robbertsz als

Deze Metius oordeelt ook , dat de lengteverdonkeraars van zyn konst en uitvinding
uit de Eclypsen, en uit den Joop der maa¬te beschuldigen; al het welke nogtans haar
nen , is te vinden; maar dat daar zeer veelHoog Mog.: niet bleek , en geen geloof
moeite aan vast, en ’t uitvinden van dienvond; hoewel hy aannam zulks (zoo hy
netten tyd zoo licht niet is, als zommigede Duitsche taal maar verstaan had) nader
zich wel inbeelden; hoewel hy van dezete bewyzen ; waar toe hy naderhand nog
twee middelen, het eerste wel voor ’t ze-een openbaaren Vertaaler voor een stuk
kerste houd. Vermits nu die Eclypsengelds huurde , ’t geen echter mede van geen
zelden voorvallen , behalven dat ook degevolg was, alzoo Robbertsz hem dezen
selie van ’t Compas, zelf op ’t land, zeerwist afhandig te maken.
licht 1 graad of 2 over de eene of de an-Hy wiert naderhand door haar Hoog
dere zyde wyst, zoo is hy van oordeel,Mog. na de heeren ter Admiraliteit ge-
dat 'er op zee nog vry minder staat op ditweezen, om zyn bewyzen daar nader te
alles, dan wel op ’t vaste land, te maken,doen onderzoeken , ’t geen den 21den De-
en derhalven niet te denken is, dat dit doorcember 1611, en den 6den Februarii ’s jaars
deze middelen uitgevonden kan worden.1612. geschiedde; maar zyn aanslag ver-

In ’t jaar 1628. liet Philippus Lansbergen Philippusdween in damp en rook, en daar is niets
de platte Spbaera van Ptolomeus, anders het Lansber-opgevolgt, behalven dat Robbertsz nader-
Astrolabium genaamt, drukken, waar ingen.hand ook al zyne Stellingen in 't breede
hy, in zyn xxIx. Voorstel, ook van dezewederlegt heeft, ’t geen niet swaar viel,
lengte schryft, dat er van alle middelen,aangezien uit het vorige genoeg gebleken
om de ware lengte te vinden, nog geenis , dat deze verwaande opgever zelf de
beter, of zekerder, bedagt is, dan diegemeene gronden der Starkunde niet ver-
gebouwt word op den loop der maan,staan; en zeer grof daar in gedwaalt heeft.
die yder uur een halve graad van ’t WestenNaderhand deed zich op Adriaan Metius,
naar het Oosten loopt; en die dan harendie van oordeel was, in het II. hoofdstuk
loop zeker heeft, en wel gebruiken kan,van ’t ade deel van zyne Institutiones Astro-
die kan ligtelyk weten, als hy de maannomica of Geographische Onderwyzing
wel waarneemt, op wat lengte hy geko¬op de hemelsche en aardsche Globen, in
men is, hoewel er hedensdaags weinige’t jaar 1614. uitgegeven, dat het ligtste

P 3 zyn,
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Zyne stelling komt mede daar op uit,zyn, die dat doen konnen; ja men heeft

om met zeker werktuig op zekere plaatstot nog toe niemant gevonden, die den
de streck en hoogte der maan (mits datloop der maane na den hemel wel heeft
men haar verscheen-zigt ook wel waar-konnen afmeten.
neme ) en op de zelve tyd ook de streekOntrent het jaar 1644. heeft men ook
en hoogte van zekere bekende star, en 2schriften van een Roomsch Priester, die
of 3 uuren daar na, dit laatste (te wetendit mede meende gevonden te hebben,
van die star) nog eens, om de zekerheid,gezien; doch zy wierden, by Dirk Rem
waar te nemen, by ’t welke hy oordeeltbrantsz nader ter toetze gebragt zynde,
klaar te zullen blyken, op wat uure dezemede niet voldoende, en meest met de
waarneming geschied, op wat Polus-Stellingen van Metius overeenkomende,
hoogte der plaats men geweest, en welkbevonden. Wel is waar dat zyne afme-
het regt Noorden en Zuiden, of de wareting korter is, en ligter, maar ’t is ook
breedte daar geweest zy. Hier op danzeker , dat die met zulk een korten graad-
gaat hy voort om uit de afpeiling derboog, als hy daar toe voorschryft, zoo
maan, de Maans evenaars lengte te rekenet niet kan gedaan worden, zonder een,
nen , en dus den grond van de maan inof meer minuten, te missen, en moet men
de Eclyptica of het Taanrond, uit teweten, dat yder gemiste minuut een ge-
vinden; maar schynt te gelyk daar by nietheele graad in de lengte verschil maakt;
te denken op ’t onderscheid , dat 'er tus-en schoon men het nu al net trof, zelf
chen Evenaars lengte, en Taanronds leng-tot een gedeelte van een minuut, zoo was

te is, dat nogtans in ’t midden van Taurusmen nog even na, om dat de maan-plaat¬
Leo, Scorpius, en Aquarius,dat is, 45 graadenzen in de Ephemerides nog niet regt kon-
ten wederzyden van de zonkeerpunten,nen gevonden worden ; vermits yder
een verschil in den zonneweg van 2: graadAutheur een byzondere stelling in den
is, en de Noordknoop der Maan, 't Dra-maansoop heeft, om dat yder op een by-
kenhooft genaamt, ontrent in ’t beginzondere plaats uitgerekent word, daar het

van Aries zynde, zoo zou de maanswêgwel een geheele graad, en meer, verschil-
dan wel 4 graaden op deze plaatzen ver-len kan; dat een groot verschil is, alzoo
schillen, dat in de lengte veel 100 mylenyder graad verschil ontrent 30 graaden
verschil uitmaken zoude.verschil in de lengte, of 45o mylen ver-

Ook blykt klaar uit alle zyne Stellin-schil onder de linie, maakt.

gen , dat hy (’t geen om de gegeveneIn het jaar 1645. sprak Renatus Descar-
reden voor al geschieden moest) niet hettes , die beroemde Fransche Wysgeer, met
minste onderscheid tusschen Evenaars- engrooten ophef van de hoedanigheid der
tusschen Taanronds-lengte maakt; behal-vier omloopers, of wachters van Jupiter,
ven dat het op zee ook volslagen onmo-uit welker waarneminge, alzoo die haren
gelyk is, den maanstreek zoo naaukeurigomloop in korte tyd volbragten, hy oor-

deelde, dat men’er nette Epbemerides, of te peilen , om uit zulken rekening iet
zekers te konnen vast stellen.Dagtafels, op een bekende plaats op zou

In ’t jaar 1659. gaf Abraham de Graaf Abrahamkonnen uitrekenen ; ’t welk dan op an-
zyne Starrekonst in ’tlicht, waar in hy de Graafdere plaatzen waargenomen zynde, zoo
mede over ’t vinden van Oost en Westzou door ’t verschii des tyds ook ’t ver-
preekt ; doch het komt ook uit op eenschil der lengte, of van Oost en West
uitrekening, of waarneming, van de maanszeer ligt en zeker bekent worden; al
hoogte tegen die van de zon, of van een't welke hy met veele schoonschynende
bekende star; uit welke hy verder mederedenen , en door de groote vereering,
de maans-evenaars-lengte- verschil metdoor haar Hoog Mog. daar op gesteld,

te dier tyd aan Dirk Rembrantsz. van Nierop de zon, of die star, uitrekent, waar door
zoo sterk bevestigde, dat die bewoogen dan zyn Evenaars-lengte, ofbreedte, be-
wiert met een groote kyker eenige waar- kent word, gelyk ook door de stars- of
nemingen hier op te doen ; doch deze zons-hoogte de tyd, hoe laat het toen
groote Noordhollandsche Starkundige was , komt te blyken. Doch alzoo de

bevond dit opgeven zoo volFransche rook, komst der maan in ’t Noorden en Zuiden
dat hy geen de minste vastigheid, en niet onmogelyk zoo net, als vereischt word,
meer waarheid of licht, dan in al het kan waargenomen worden , om dat zy
vorige, daar in zien konde, gelyk hy dat veel minuten staat, zonder dat zy in hoogte
omstandiger in ’t vin. hoofdstuk van zyn schynt te veranderen, terwyl nogtans haar
Nederduitsche Starkunde aanwyst. streek van 't Zuiden en Noorden door¬

Weinig jaaren hier na schreef Andries gaat, zoo kan ook deze afmeting geenzins
van Berlicom een Verhandeling over de tot uitvinding der ware lengte dienen; be¬
mate, reden, en ’t gewigt, en over de halven dat men, als de maan buiten 't Zui-
oorzaak der bewegingen, en de byzon- den is, haaren afstant van een star, by
dere beweegzelen, als mede, over de lengte nacht, of van de zon, by daag, mede

zonderfeil, of zoo net, om ’t groot ver-van Oost en West.
scheen-
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scheen-licht der maan, niet afmeten kan; Dirk Rembrantsz. van Nierop al deze
waar door dan zyn gantsche Stelling, na vorige Stellingen door en doorgezien,
’t oordeel der verstandigste Starkundigen, en in hare swaarte gewogen hebbende

ook in duigen viel, en tot dit groot oog- keurt den loop der maan wel als ’t naaste
wit geenzins dienen kon. middel om Oost en West te vinden, tot

In dit zelve jaar quam over deze stoffe zoo verre , dat, als men de maanplaats
ook een boek uit, het slot en de steutel der net uitrekenen, en die dan op zee of te

land afmeten kan, de konst dan wel goedZeevaart, door Cbristiaan Martini Anhalt
zou zyn; maar vermits de meeste swarig-gemaakt, waar in hy mede iets van ’t vin-
heid is, om de maanplaats net uit te re-den van Oost en West, uit den Joop der
kenen (om dat yder minuut verschils eenmaan nagevorscht, aanhaalt, doch met zoo

halve graad in de lengte verschilt) zooveel duisterheid (alzoo by niet eens zegt,
volgen daar uit nog veel andere swarig-op wat wyze hy de plaats der maan af¬
heden, die daar op rusten, en die daarmeten wilde) dat daar op geen proeve
uit mede weer net uitgerekent, of verbe-(die nogtans de deugdelykheid van zyn
tert, moeten worden, gelyk daar zyn deuitvinding boven die der vorige aanwyzen
Ephemerides , waar in de maanplaatzenmoest) heeft konnen maken.
van dag tot dag net moesten uitgerekentZedert is'er nog een Schryver zonder
worden, waar by men dan uit den soop vannaam geweest, die zich beroemde Oost

eene dag de maanplaats op alle voorge-en West gevonden te hebben; hoewel al
stelde tyden zeer ligt zou konnen vinden.zyn voorgeven daar op uitquam, dat hy

De meeste Starkundigen egter komenmeende net vernaauwen der Meridianen

daar in over een, dat, zoo'er een vol-gevonden te hebben. Een zaak, die alle
maakt en net uurwerk , dat een menigteStarkundigen genoeg bekent, doch geen-
van jaaren zonder te verslyten, of zonderzins bequaam is, om aan deze uitvinding

eenige verandering loopen, en waar opder lengte eenig licht te geven, weshal-
men vaste staat maken kon, uit te vindenven zyn verder voorgeven ook niet de
was, dit wel het allermeeste en allernaasteminste opmerking weerdig geoordeelt
licht tot het verder uitvinden der lengtewiert; gelyk men, by het te voren reeds

geven zou.aangemerkte, ook zeker Verhandeling in
Archime-Men zegt, dat Archimedes diergelyken’t jaar 1654. uitgegeven, door Pere Leo-
des word

perpetuum mobile, een instrument of werk-nard Duliris, le Secret des Longitudes ge¬
geroemt

tuig, dat, eens bewogen zynde,naamt, daarom wel stellen mag, om dat altydhet Per-
petuumliep, eerst gemaakt zou hebben,het by na op de zelve gronden van de doch
mobile( zoo dit waar is) zoo is ’t met hem ookGraaf steunt, en om de zelve tegenreden
eerst ge-

uit de wereld geraakt.vervalt. vonden te
In de voorlede eeuw sprak men van hebben.G. H. Gietermaker spreekt in zyn Ver-

eenen Cornelis Drebbel , die ’t perpetuumzuld Licht der Zeevaart, pag. 280. ook
LXmobile mede zou uitgevonden hebben;van ’t vinden van de lengte van Oost en
Cornelisdoch waar dat vervaren zy, blykt al medeWest, mits, dat men hem voorzie van
Drebbel.niet. Immers men heett 'er tot nog toeeen Astronomischen ring , om altyd en

geen nuttigheid (die 'er op gevolgt moestop alle plaatzen het nette uur te konnen
hebben) van gezien.weten, ook eischt hy voor af vast te moe-

Het is ontrent ’t jaar 1650 geweest, datten weten, hoe laat het dan ook op een Andreas
Andreas Valentyn van der Wala, myn oomzekere vaste plaats is , dat hy door een

van der
een zeer groot Wiskundige, en werktuig-zandlooper zoeken zou. Vald

vond ditkundige, het perpetuum mobile in het kleinHet beste , dat tot ’t net aanwyzen
in ’t kleinzoo volmaakt uitgevonden heeft, dat devan ’t uur tot nog toe uitgevonden is,
ontrent

twee beroemde Mannen, de heeren An-is de nieuwe uitvinding van uurwerken, ’t jaar
dreas Colvius , en Robbert Paget , deze1650.die de heer Christiaan Huigens van Zui-
bedienaar des Goddelyken Woords in delichem, aan ’t licht gebragt heeft , die
Engelsche kerk te Dordrecht , gene inniet door een onrust, maar door een
de Walsche Gemeente aldaar, en nader-slinger, bewogen worden, en in staat
hand te Amsterdam , beide zeer grootetezyn om weken , ja maanden lang
Starkundigen, bekennen moesten , datloopen , en die derhalven niet alleen
het een werk zonder wederga, en eengroot voordeel tot het uitvinden van de
zeer volmaakt werkstuk was. Nader-ware lengte, maar zelf het naaste
hand heeft hy getragt 'er mede zoo eenmiddel daar toe zouden konnen zyn,
in ’t groot te maken ; doch dit heeftindien het stooten van ’t schip by swaar
zoo wel niet willen gelukken, te meer,weder niet te veel verhindering en ont-
dewyl hy ondertusschen zyn verder be-steltenis daar aan veroorzaakte, en dus
vordering eerst aan ’t hof van den Aarts-te gelyk die zekerheid, die men by een
hertog Albertus, te Brussel, en naderhandgematigde zee daar anders aan heb-
verder aan ’t hof van den Prins en Aarts-oen zou, niet ten grooten deele weg-
bisschop van Zaltsburg, zoekende, zedertnam.
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woordigen Landgrave , na dat hy een tuumaan dat laatste hof gebleven, en genood¬
zekere tyd op ’t slot Weissenstein in een mobile in

zaakt geworden is, om zich, op ’t ver-
verzegelde kamer, van Augustus tot den ’t groot.zoek van dien vorst, als zynen kamerling
r2den November toe, gesteld had, heten artillerymeester generaal, tot andere
oordeel van alle Wiskundigen, door dienMathematische en zeer vernuftige uitvin-
vorst ’er toe ontboden, heeft afgewagt,dingen, aan zommige van welke die prins
die dit stuk ook als een werk (by aldienwel 30000 gulden te koste gelegt heeft
het niet versleet, of door den tyd daar nietste verledigen, om die dan verder uit naam
aan brak ) dat eeuwig zou konnen, en navan dien vorst aan den Roomsch-keizer
de reden zou moeten loopen; geoordeeltLeopoldus, zelf in persoon (gelyk door den
hebben, aangezien het, eens bewogenvoornoemden heer Valentyn van der Wald
zynde, zonder eenig uiterlyk geweld, ofin ’t jaar 1668. ook geschied, en my uit
zonder eenige innerlyke veeren, door zynzyne brieven, nog onder my berustende,
eigen kragt liep.gebleken is) te gaan vereeren. Het is een kas van 12 voeten diameterIn ’t jaar 1718 verstont ik uit de mond
De as, ofspil, is 6 voeten lang, en S'duim dikvan zeker vriend, die ontrent 1690. zich

De sware stampers van eikenhout staaneenigen tyd te Kaffel, in Hessen, opge-
tegen een muur, en worden door hef-houden had, dat de grootvader van den
latten opgebeurt.tegenwoordigen Landgraaf, zelfeen uur-

Aan weerkanten is een slingerdiewerk uitgevonden had, waar in den Joop
’t werk een gestadigen ,doen tragen,niet alleen van alle de planeten, en de ver
loop doet houden.dere starren, zeer levendig en net gezien

Ook word door deze Machine eene swarewiert, maar dat van zulken volmaaktheic
kist met steenen van beneden tot bovenwas , dat het alle 100 jaaren maar eens
in ’t voornoemde slot opgewonden , enrond liep, en dan zynen cirkel op nieuw
alle twyffeling, of ’t door eenig werktuigweder zoodanig begon, dat het maar eer
van buiten gedreven mogt worden, is zookerfje in zynen algemeenen cirkel gevor
klaar, en volkomen, weggenomen, datdert, en waar by dan verder by de Wis-
alle Wiskundigen, die dit zagen, 'er overkundigen, af te nemen was, dat dit voor
verbaast stonden. Het kan ook zoo ge-een waar perpetuum mobile gehouden moest
stelt worden, dat het 10. 30, ja 100 maalworden

in eene minuut omlooptdatOok voegde deze vriend hier by,
Dit schynt een uitvinding van dezenhy te Kassel in ’t jaar 1690. een horologie-

Orefyrer zelf te zyn, hoeweldie heer mo-maker van Orleans gekent heeft, die van
gelyk , door ’t voornoemde onvoltoideden Landgrave te dier tyd een gagie van
werk wel eenig, of immers meerlicht1200 gulden jaarlyks trok , ter tyd toe
dan alle andere Mathematici, die ’t ge-hy voltoit zou hebben zeker konstig werk
zien hebben, heeft konnen bekomen, omstuk , waar aan hy toen al 4 jaaren ge-
daar op verder te konnen voortgaan.arbeid, en ’t zelve zooverre gebragt had

Doch ’t zy daar mede zoo ’t wil a ditdat hy ’t in 5ofG maanden meende voltoit
werk, en die konstenaar, zyn zeer te pry-te hebben , waar toe hy te meer voort
zen, en zyne voltoide onderneming kangedreven wiert, door het groot geschenk,
noit genoeg beloont worden, zoo zy maarhem nog buiten die jaarlykze gagie van
verder tot het nader uitvinden van Oostden Landgrave belooft; maar de konste-
en West toepasselyk kan gemaakt worden.naar quam kort daar na te sterven. Het

Men wil , dat Jan Baptista Morinus, Moriniswas een werk van den zelven aard,
een Fransch Arts, en koninklyk Hoog- en ande’t geen, volgens de getuigenis van veelc
leeraar in de Wiskunde te Parys, dit voor- ren.Wiskundigen (van den Landgrave ontbo-
heen meende gevonden te hebben.den, en om een voorafgaande oordeel daar

Hy vertoonde zyne betogingen wegensover uit verscheide gewesten verzogt
de lengten, en breedten der plaatzen aanwonderlyk tot het uitvinden van Oost en
den Cardinaal Richelieu, en , by naderWest zou hebben gedient; maar geen
onderzoek van gevolmagtigden tot dievan deze ontbodene heeren, wist dit werk
zaak, vond men de zelve te land onfeil-hoe zeer zy het ook in zich zelven roe¬
baar ; doch ter zee, daar ’t nogtans voormen moesten , ineen te zetten , betui-
al toe dienen moest, onnut.gende alleen, dat het onwaardeerlyk was,

De heer Cassini, een vermaard Franschenwegens des mans groote uitvinding
Starkundige , zegt in zyn Verhandelinglangerjammer, dat hy niet een weinig
de l'Origine 63 du progres de l'Astronomiegeleeft had, om dit gadeloos stuk zelf te
pag. 38. dat de Eclypsen der Satellites, ofvolmaaken.
wachters van Jupiter , het zekerste, enIn’t jaar 1712. is'er te Kassel ook ze-
kortste middel zyn, om de nette leng-kere Orefyrer geweest, die toen een per-
tens te bepaaïenpetuum mobile in ’t groot begonnen, en

De Jezuiten , die in ’t jaar 1685. aaneerst 1717. in Augusti voltoit heeft, waar
zyn,Kaap de goede Hope aangeweestover hy , volgens eisch van den tegen-
heb-
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Experiment Prof Ordin. de Rintele, Otter-hebben met hunne starkundige werktui-

nurf , Zweften, en Wentzigerode , zichgen wel verscheide waarnemingen daar
onthoudende te Wetzlar, onder verscheideontrent gedaan, en vry veel daar van op-
andere zeltzaamheden uitgevonden hadgegeven, maar ik heb nog niet konnen
een perpetuum mobile, of een zelfsloopendzien, dat het aan de Zee- of Starkundige
en lastdragend rad , dat rechts en linkswereld eenig licht ontrent dit stuk gege-
loopt, en noit opgewonden word, heb-ven heeft.
bende een net geëvenmatigt gewicht,Ook is’er ontrent dien zelven tyd ze-
’t geen snel, en langzaam, bewegen kan,kere Lieve Willemsz Graaf, een Hollan-
dat ook zeer ligt te herstellen , en vander, geweest, die zeer veel moeite aan-
inwendig maakzel en gedaante dat vangewend heeft, om Oost en West uit te
Hessen-Kassel gelyk is, en ’t geen zoo tevinden; maar ook zyne betogingen heb-
water als te land gebruikt kan worden.ben de proef niet konnen uitstaan.

Ook had dien zelven heer uitgevondenIn ’t jaar 1715. in de maand Januarii,
een horologium perpetuum , of een altydgaf meester Wiston te Londen voor, ze-
loopent uurwerk, dat noit opgewondenkere vuurballen gemaakt te hebben, waar
word, zynde zonder gewicht, ofveeren,door hy zyn Oost en West meende te
en zonder ophouden eenige jaaren langkonnen bewyzen.
niet alleen zeer net de uuren, en minuu-In December 1716. beroemde zich ze-
ten aanwyzende; maar ook zeer dienstig,kere Mr. Creethoorn een werktuig uitge-
om de lengte op zee te weten en uit tevonden te hebben, 't welk Oost en West
vinden; ten welken einde hy 'er nog bynet aanwees ; doch van wat uitwerking
gevoegt heeft een net huisje, om daar indie beide uitvindingen ter zee geweest zyn.
dit uurwerk in 't zeilen op zee, en inis my noit gebleken, ’t geen egter, zoo
stormen, in een gelyke beweeging te hou-het ook daar goed bevonden was , wel
den , en dus altyd de lengte te weten;bekent zou geworden zyn.
behalven dat dit huisje ookk dient , omIn ’t jaar 1717. den zysten Maart, heeft
’t voornoemt uurwerk in een gelyken per-een Jan Rascher eenige betogingen we-
pendiculairen en netten horizontalen loopgens zyne uitvinding van Oost en West
zoo lang het schip op geen klip stoot, tein de vyver in ’s Gravenhage, in 't byzyn
doen blyven , waar door het zelve ookvan zyne Czaarsche Majesteit, die zich
noit eenigen roest onderworpen isdaar toen mede bevond, gedaan ; doch

Den 22(ten Maart 1720. vestont men uitik heb niet konnen vernemen , dat die,
Londen, dat de heer Jacob Rove, op lastook zelf maar in de vyter, in allen dee-
der Admiraliteit, op ’t schip de Bedfort,len voldoende zouden geweest zyn, en
een proef van zeker werktuig, door hemindien dit waar is, zouden die altoos van
uitgevonden, genomen heeft, om de hoogtegeen gebruik of nut op den woesten Oce¬

of zonderin zee, zonder den horizont,aan wezen; vooral nietom de groote mis-
te nemen.schaduw van de zon te hebben,wyzingen van ’t Compas, en van wegen
’t schip,Ook heeft de bevelhebber vande sware stroomen, al ’t welke men in de
weder inin een duister, en stormendvyver niet ontmoet; de gronden van die

genomen,’t kanaal mede de proef daar afman zouden in zich zelven echter wel
gegeven,en aan de Admiraliteit berichtgoed konnen zyn, over welke die genen.
en meerdat dit werktuig zeer dienstig,die zyne betogingen bygewoont hebben,

staat daar op te maken zou zyn, dan op eenbeter dan ik konnen oordeelen.
quadrant, als men’er zich van bedienenHy heeft een belooning, zoo men my
kan.1718. aldaar berichtte, van 500 gulden

In den herfst van ’t zelve jaar te Am-hier voor genoten , ’t geen schyn geeft
sterdam zynde , wist een myner goededat zyne bedenkingen, en proeven, niet
vrienden, aldaar woonagtig, my te zeg-t’eenemaal verwerpelyk moeten geweest
gen, dat zeker zeer ervaaren Hoogduit-zyn ; doch men wil dat hy met dit ge-
scher, N. Everhards genaamt , na zyneschenk, nietzeer vergenoegt was. Ik heb
gedagten, het Oost en West ’t allernaast'er ook gesproken, die zyne gronden, ’t zy
gevonden, en met zyne bewyzen denmet, of zonder redenen, afkeurden
Czaar van Moscovien, in wiens dienst hyDen 13den Maart 1719. wiert van Parys
nu is, volkomengenoegen gegeven had.bericht, dat de Marquis van Bethune een

Men zegt ook, dat eenige uit de heerenMemorie aan den heer Regent aangebo¬
Bewindhebberen der Oostindische Maat-den had, waar in hy voorgaf Oost en West
schappy, gevolmagtigt om zyne betogin-gevonden te hebben ; ’t welk, zoo ’t waar
gen in haar binnenste te doorzoeken, enis, in der eyd door de vaart der Franschen
te wikken, gelyk mede de heeren Newton,op Oost- en Westindien wel nader zal
Wiston, Halle, en anderen in Engeland,ontdekt worden.
geen genoegen daar in gevonden zoudenIn ’t zelve jaar in ’t laatst van Julii
hebben ; doch in die laatste heeren kanschreef men uit Frankfurt, dat de Heer
het, of aan genoegzame kennis, (dat ikJustus Henricus Mangold , Med. &amp; Phil.

echter

I. DEEL.
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weten te gissen , hoe verre ontrent menechter niet geloove) of om dat het van
nog van de Kaap washunne vinding niet was, gescheelt hebben,

Dit is ook een voorname reden, waar-daar men in tegendeel zoo een man op-
om ik vast stelle, dat, schoon de Ouden

gebeurt en ondersteunt moest hebben.
al eenige kennis van het Compas mogtenHy vertoonde in een kaart alle de mis¬
gehad hebben (’t geen ik als een zaak,wyzingen van ’t Compas , die by d’uit-
waar van geen bewys ergens te vinden is,gegevene reizen bekent waren, en die ook
verwerp) zy egter nog niet in staat zou-nog verder stonden voor te vallen, en dit
den geweest zyn, om naar America, of nogalles door een zeer nette werking van de
minder naar eenige landen van ’t Oosten,zeilsteein, ’t geen een byzondere verwon-
daar op te zeilen , vermits deze miswy-dering verdiende
zingen van ’t Compas hen te geweldigIn ’t jaar 1721. deede zich den oden De-
vervoert, en noit op die plaats daar zycember te Londen ook zekere Mr. Brown
naar toe stevenden, gebragt, maar in te-op, die zich al mede verbeelde het perpe-
gendeel hen in menigerlei gevaaren van,tuum mobile gevonden te hebben; maar
buiten verwagting, om deze onbekendegeen een van alle die groote Uitvinders
misgissinge, op de wal, of op droogten,heeft tot nog toe de algemeene goedkeu-
te geraken, gestort zouden hebben.ring der wereld gehad, zonder welke het

De tweede zaak, die my hier ontrentniet dan blaazen, en hoog opgeven is.
van geen minder opmerking voorquam,In den tyd, dat ik op zee geweest ben,
is de loop van den stroom in den grootenhebbe ik twee zaaken ontdekt, die ontrent
Oceaan , van welken ik bevonden heldit stuk van de voornaamste opmerking
dat, als men het geluk had van die neby my geweest zyn.
te gissen, men dan, op de vaart van ’t schipIn het begin van myne reizen naar Oost-
by zulk een wind en koers, ook bynaindien heugt het my zeer wel, dat ik den
net zeggen kon, hoe veel mylen men inschipper en stuurluden hoorde zeggen,
een etmaal gezeilt had, en derhalven ookdat de Kaap der goede Hope wel op 34
net uitrekenen, zoo wel op wat lengte,graaden en 34 minuten lag, maar dat
als op wat breedte , men nu gekomenby aldien men volgens ’t Compas, en des
was. Maar aan de andere zyde heb ikzelfs gemeene wyzing daar naar toe wilde
weer ontdekt, dat ik, op de zelve wyzezeilen, men daar noit komen zou.
als bevorens, by my zelven gissende, hoeDe oorzaak hier van was, om dat het
veel mylen wy met zulk een wind enCompas over 23 ofz4 jaaren maar 6graa-
koers in ’t etmaal gevordert waren , enden Noordwestering bevonden wiert, en
op wat lengte en breedte wy dierhalvenin ’t jaar 1719. en eenige jaaren te voren,
moesten zyn, en in dit alles, even als tezoo ras men die kust, of hoek, maar
voren, met de stuurluiden overeenkomen-naderde 10, en, zoo zommige willen 12
de , nogtans by ’t nemen van de hoogteeen weinig aan wederzyden de Kaap, en
der zonne zeer veel (gelyk ook de stuurals men by St. Paul, en Amsterdam, komt

luiden in hunne gegiste mylen) verschil-25 graaden Noordwestering miswees,
de, waar van de stroom alleen, die nietzonder dat men tot nog toe de reden daar
altyd, nog op alle plaatzen , een en devan heeft konnen ontdekken , nog te
zelve bevonden word, en die niet (gelykweten komen of die sterkertrekkende
vele meenen) Oost en West, maar meestMagnetische stoffe, of wel dat punt,
in ’t rond omloopt (zoo my van zeer er-’t geen deze miswyzing veroorzaakt, in
varene schippers, die dit met ernst nage-de lugt, dan op de aarde, of in zee, te
vorscht, en ondervonden hebben, berigtvinden zy
is) de eenige oorzaak is, waar uit ik danMaar ’t geen de meeste belemmering
besluite, dat zoo men by nette waarne-ontrent dit stuk aan alle verstandige Zee-
mingen op zee , ’t zy by stilte, of ooken Wiskundigen geeft, is, dat men ont-
wel anders, den stroom des grooten Oce¬dekt heeft , dat deze miswyzing van
aans (die ook my toeschynt in ’t rond te't Compas in de vorige tyden, niet alleen
loopen) net wist uit te vinden, men dandaar, maar ook elders, en (volgens ’t zeg-
ook altyd net zou konnen weten, zoo welgen van oude luiden) zelf hier in deze
op wat lengte, als op wat breedte, menlanden , eenige graaden Noordoostering
gekomen was.miswees, en dat men in deze latere tyden,

Een zaak, waar aan wel zeer veel ge-zonder de reden te konnen navorschen,
legen is; maar van welke nogtans by wei¬klaar bevonden heeft, dat, en daar, en
nige zeekundigen eenig werk gemaakthier , het Compas nu ettelyke graaden
word ; hoewel ik 'er echter kenne, dieNoordwestering miswyst, een zaak, die

dit behartigt, en met eenige daar toe die-zoo duidelyk door de Peil- compassen by
nende werktuigen by stilte den Joop desmorgen- en avondpeilingen van de zon,
strooms op eenige plaatzen nagevorscht,als die helder opkomt, en ondergaat, ont-
dien klaar ontdekt, en zeer veel licht indekt word, dat men daar uit, en nog be-
hunne gissingen daar by gevonden hebben;ter uit die der Engelschen, zeer net heeft
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te wenschen zynde, dat daar op wat naau- uitgeloopen zynde, snyt men ’t draatje af,

en laat den stok dryven. Peilt nu metwer gelet wiert, aangezien uit alle waar-
een Compas op wat streek die van u dryft,nemingen der zelve, by den anderen ver-

’t welk baarblykelyk den loop des stroomsgeleken zynde, zekerlyk met 'er tyd
aantoont. Roeit nu naar gemelten stok,groot licht ontrent dit stuk opdagen, en

qus Oost en West eindelyk eens gevon- en beziet, hoe veel vademen, of roeden,
lyns of draads 'er in een glaasjen uitgeloo¬den zou worden. Van dit waarnemen des
pen zyn, stellende 2 vadem, yder van 6strooms, volgt hier een fraay voorbeeld,
voeten, voori Rynlandze roede, en 1900my door een goeden vriend, ondervinder
roeden voor een Hollandze myl.van dien, ter hand gestelt.

Doch dient voor al gelet te worden op
het glaasjen, van welke de MaatschappyObservatien van den loop des
aan de uitzeilende schepen, onder het

Strooms, in den grooten Oceaan, gedaan stuurmans gereetschap 1of 2 stuks mede
by N. N. in den jaare 1675. voor de

geeft, of het zelve wel net een minuutkamer Amsterdam, met het schip Ceilon,
ioopt, want zoo dit eenige secunden quam

als schipper uitgevaren, en vooral onder- te differeren, zoo zoude het heel veel in
nomen , om naaukeurig den loop der stroo- de somme verschelen, ’'t welk ligt te pro-
men tusschen de Zuider en Noorder Tro-

beren is, als men ontrent den Tropicus
pici, of zonnekeerkringen, en ook ontrent komt, daar de zon steil ryst en daalt; byde linie AEquinoctiaal , in de Spaansche voorbeelt, men merkt in t Oosten, wan-
zee , na te vorschen.

neer de halve diameter van de zon boven

den horizont gerezen is, op dit momentEmaniere van dit waarnemen, welke
keert men het glaasjen om, ’t welk uit-L ik door zeker toeval eerst gevonden
geloopen wezende , word het wederomhadde, geschied als volgt:
gekeert, en zoo gestadig keerende, totIn stilte, ofkalmte, dryvende, zet men
dat men met een graadboog bevint, datde sloep buiten boord, roejende wat van
de zon 15 graaden boven den horizont’t schip af, om ’ervry van te wezen, heb-
staat, of als de zon in ’t Oosten eenigebende 2 nieuwe loodlynen, die yder ruim
graaden hoog staat, neemt 10 graaden,10o vadem uitmaakten, deze, vastgemaakt
tot zoo lange die 25 gr. hoog bevondenaan de sloeps dregge, laat men naar den
word , zal het zelve wezen als in dengrond of ’t centrum zakken, zoo haast dit
horizont.uitgeloopen is, zal de sloep zich daar na

Deze 15graaden, zynde ; part van 360strekken, zoo 'er maar eenige stroom of
graaden, bedragen netto een uur, zoo nubeweging in ’t water bevonden word, en
’t gemelde glaasjen 60 maal uitgeloopeneven of men ten anker lag , ziet men
is, zal het netto een minuut groot zyn;den stroom voorby het vaartuig loopen.
maar zoo men minder, of meer bevind,Dus leggende , zet men een lontstok of
daar is niet aan gelegen , om dat de tydlange sparre in ’t water , daar onder een
van een uur, in de bevonde glaaskens, be¬knuppel, of wat gewicht, aan gebonden
paalt is, en vast staat: gelyk het glaas-is, doch moet niet al te swaar zyn, om
jen, dat ik gebruikte, maar so maal uit-dat het boven einde van die stok, die regt
liep , die nogtans de tyd van 1 uur uit-over einde gaat staan, 5of 6 voeten be-
maaken, zoo behoeft men zich maar inhoort boven water te dryven, om verder
’t uitrekenen daar na te reguleren.gezien te konnen worden: gemelte stok,

By voorbeelt, hier nevens op den r3denin ’t water staande , maakt men een wit
Augustus, zyn in bovengemelte glaasjenzeilgaaren aan het boveneinde vast, en
uitgeloopen 7 roeden 2 voeten draad ofals men die uit de hand laat dryven, keert
zeilgaaren; werkt dan als volgt:men een minuuts glaasjen om , ’t glaasjen

Roeden. voeten.
— 2 200veel de stok van de sloep dreef.
12 O

68 voeten in een glaasje gedreven.
59 glaasjens of een uur. 11176 ,164865455: myl.

774 12 13945
430

5oy4 voeten in een uur gedreven.
24

20296 Komt zeer na 5’ myl voor de
10148 vaart des ftrooms.

121776 voeten in 24 uuren gedreven.
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op de Zuiderbreedte van 32-38  8o- 1Op de bovenstaande wyze maakt men deze
lengte, liep de stroom Z. Z. O. aan, tegens121776voet door 12 tot roeden, en de roe-
6. mylen. 2 uuren laater, andermaal waar-den door rooo tot mylen, komt als boven.
genomen, liep nog de zelve koers, maarMen zoude ook wel 2 of 3 glaasjens
veel harder, tegens8: mylen in ’t etmaalkonnen laaten uitloopen, eer men het

Den 17den September, op een reize vandraadjen afsnyd, voornamelyk als 'er wei
Batavia naar Suratte, wezende op de Zui-nig stroom ging, om minder fout te be¬
derbreedte 8- 36, 86--49lengte, waarne-gaan, en zeggen, in 3 glaasjens zoo veel,
mende de stroom, en liep in 4 glaasjenshoe veel in 59 dito , dat yder naar zyn
9roeden 3 voeten lyn uit, dat is in 59believen kan doen
glaasjens 136 roeden in 1uur, komt inDen Ssten Julii 1675 verlieten wy deKaar
24 uuren 3264 roeden, zynde ruim 13 myde goede Hoop, hebbende de wil naar Bata
vaart des strooms, die Z. W aanviel.via, den rzden dito bevonden ons op de Zui-

Den 23den dito, zedert boven 6etmaalNderbreedte van 38-2, 37-40 lengte, hadder
W. aangezeilt, bevonden ons op de Zuider-de Kaap ontrent Noorden van ons 50 myl

breedte o-59, 85-s lengte, ’s morg, en ’s a-Den 6den Augustus hadden zedert boven
vonds de stroom waargenomen,die t'elkensde koers regt Oost aangezeilt, en na zee
N. W. aanviel, tegens t myl in ’t etmaal.mans gissing daar op gevordert 704 mylen,

Den 2osten dito wezende op de Noor-en was heden de bevonden Zuiderbreedte
derbreedte 1-56 , 84- 45 lengte, den vo¬38-24, 946 lengte, zagen alsdoen de
rigen avond liep de stroom N. W. ten Weilanden van St. Paulo, en Amsterdam
3 mylen, deze morgen met den dageraaddie de Bataviaasvaarders op deze Paralel al-
N. ten W. 3 mylen, ’s middags N. ten O.tyd tragten in ’t gezicht te loopen , om
2 mylen, ’s avonds N. N. O. 1; myl,beter besluit van haare gegiste lengte te
middernacht O. ten N. 1 myl.konnen maken, hier van daan bogen wi

Den volgenden dag ’s morgens ten :de koers O. N. O. en ook N. O. ten O.
uuren nog O- ten N. i; myl, ten 6uurenDen 13den dito zedert boven gevordert
OZ. O. 3 mylen , ’t welk tot den avond250 mylen, en gekomen op de Zuider
duurde, dat is, zedert boven 15 strekenbreedte 3115, 11o43 lengte, gisten
met de zon gedraait.260 mylen Bewesten het Zuidland, alhie

Den isten October, ’s morgens liep devervielen wy in stilte; ’s morgens ten 10
stroom nog O-Z. O. s mylen, ’s middagsuuren namen wy den stroom waar op die
Z. O. ten O. 4 mylen, ’s avonds Z. Owys als voren gemelt, die N. N. O. aan
3 mylen, nog al met de zon omdraajende.viel, de vaart tegens ’’mylen, als hier

Den gsten dito, zynde op de Noorder-nevens getoont word, te weten, in 't et-
breedte van 10-42 , 85--24lengte, alhiermaal of 24 uuren, zoude den stok, met die
by dag verscheide waarnemingen gedaan,voortgang, van ons verwyderen. Een of 2
en bevonden dat de stroom al O. ten N.uuren laater viel de stroom N. O. aan; ten
en O. N. O. tegens 3 of 4 mylen aanviel,derdemaal gepeilt O. ten N. doe O. ten Z.
zagen veel landvogels als swaluwen, spar-en zoo voort : tot tegen den avond met de
wers, tortelduiven, enz. die op onze raanslaatste waarneming men die Z. Z. O. peil
en masten quamen rusten , waar uit be-de, draajende gestadig met de zon om
sloten , dat wy d’Arabische kust naderal Zuidelyker, en in de tyd van 8 of 5
waren, als wy gissing maakten.uuren wel 12 streken veranderd was; be-

Den 164en November 1679. zynde inhoudende meest de zelve kragt en vaart,
t oversteken van Ceylon noar Batavia opals eerst bevonden hadden, zoo dat oor-

de Noorderbreedte 4--37, 10219lengte,deele, indien men des nachts had derven
’s morgens geen stroom bevonden, ’s avondsvan boord varen om ’t observeren , men
andermaal waargenomen, liep Z. W. aanhier de stroom heel rond, en op alle stre-
tegen 2 of 3 myl.ken, zoude hebben zien draajen.

Den z3sten dito, zynde op de Zuider-
Den 1aden dito met den dageraad, alzoc

breedte o-2o, 104-49 lengte, eenige dagennog in stilte dreven, waarneming gedaan
herwaarts, bevonden wy in’t hoogmeetenmaar konden geen stroom bemerken, ja
veel Noorderlyker te wezen, als wel gistenzelfs de stok, in ’t water gezet, bleef by
gezeilt te hebben, by die gelegentheid dede ssoep in ’t water staan, zonder dat het
stroom waarnemende, die ’s middags te-minste van ons afdreef, en vermits es
gen 8. en ’s avonds tegen 7 mylen N. O.koelte begon te komen, moesten wy het
aanviel, en dewyl wy onze koersZ. Z. O.waarnemen staaken.
deden, had de stroom ons zoo veel gestutDen 2den en 3den September, zynde voor
want gisten op de Zuiderbreedte van 1 19de straat Sunda , gisten 10 of 12 myler
min. en bevonden 156 min. dito breedtebuiten de Wal, bevond men den stroom

Den zysten November, op de Zuider-Z. O. en Z. O. ten Z. aan te vallen, tegen
breedte van 1--38, 1068 lengte, dreven6; of y mylen in ’t etmaal
in kalmte , ’s morgens de stroom Z. O.Den 234ten Julii 1676. in 't oversteken
mylen, savonds geen bemerkt.van ’t eiland Mauritius naar Batavia, zynde Den
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hadden wy meest met een regten hoek,Den 8sten April 1681. in 't oversteken
een kruis in de stroom gezeilt, die ondervan de kust van Kormandel naar Batavia,
de ly hebbende, hadden ons, zoo veel alsop de Noorderbreedte van 12.0 103 10
het verschil der breedte bedraagt, om delengte, liep de stroom O. ten N. tegen
Zuid gevoert.3 mylen.

Den 29sten October, in 't oversteken vanSen volgenden dag, meest op gemelte
Kormandel naar Batavia, gegiste Noorder¬lengte en breedte, alzoo weinig vertierd
breedte 4-53, 110 46lengte, de bevondewaren , liep de stroom N. N. W. aan,
breedte 6 12 min zoo dat 1-omin. ver-tegen 6 of 7 mylen.
schilt, en zoo veel Noordelyker als de gis-Den pden Mey, op de Noorderbreedte

sing, doch hadden eenige dagen herwaarts,206, 113-3Ilengte, ’s morgens en’s avonds

groote rafelstroom bemerkt, waar uit be-waargenomen, maar geen stroom bemerlt.
sloten dat die om den Noord liep.op de NoorderbreedteDen zosten dito ,

Sen volgenden dag de gegiste Zuider-49, 116 lengte, de stroom ’s mor-
breedte f--31, 1128 lengte, en was degens en ’s avonds waargenomen, die zon-
bevonde breedte 6-- min. dat hier in eenW. N. W. tegen 4 of 5der verandering.
etmaal 30 min. of7 mylen verschilt, degisten niet verre buitenmylen aanviel ,
stroom N. ten O. aanviel, tegens 4 of fSumatra te wezen, doch konden geen land

mylen , en daar door zoo veel om denzien, zoo dat hier de stroom de strekcking
Noord gevoert waren.van die kust gevolgt zal hebben.

Schoon nu de gedachte schipper in deDen 2asten dito, op de Noorderbreedte
Spaansche zee noit eenige waarnemingenvan o--30, 116-26 lengte, zoo by dag
gedaan had, stelde hy egter vast, dat deals nacht, dewyl in stilte dreven, verscheide
stroom daar in ’t rond over alle streekenwaarnemingen gedaan , en bevonden al
van ’t Compasdraait. Hy heeft my ookW. en W.Z. W. aan te loopen, tegens Andere
verhaalt , dat hy van zekere navorschers navor-4 ofs mylen.
zoo van den stroom, als van de ziltigheid schingDen 134en Augusti, op een reize naar

wegensof zoetheid der zee in de diepte, verstaande kust Kormandel, gisten ons op de Zui-
de ziltig-hebbende , dat men de zee in de dieptederbreedte van o--49, 99 8 lengte, doch heid der

op 150of 160 vadem volkomen zoet be-door hoogte-meting bevond men de Zui- zee in de

diepte.vinden zou, had ook de nieuwsgierigheid.derbreedte 1--35 min. dat 46 min. ver-
om dit te ervaaren, latende op 150 of 160schilt, en alzoo alleenig zeilden met een
vadem diepte een ledig vaatje, waar opbramzeilskoeltje, wiert de stroom waar-

een tapoen was, zinken, van ’t welk hygenomen, die Z. O. liep, regt in de wind
door touw, aan de tapoen vast gemaakt,op tegens 5 of6 mylen , hadden onze
den zelven toen ’t vaatje op zyn behoor-koers eenige dagen N. W. en N. N. W.
lyke diepe was, aftrok, latende het daaraangestel-, om benoorden de Linie te ra-
toen vol loopen; maar hy bevond in te-ken, Ceylon in ’t gezicht te loopen, die
gendeel dit water veel zouter, dan ’t geenwy den 14den dito passeerden, en den 21sten
op de oppervlakte der zee was.Ceylon zagen: in dit snyden van de Linie

VIERDE HOOFDSTUK.
rAt Europeërs, buiten de Portugeezen, Oostindien bevaaren hebben. Vaart der

W Engelschen derwaarts. Haren koophandel in Indien. En waar. Wat plaatzen
zy aldaar als eigen bezitten. En waar zy maar handelen. Vaart der Franschen op Oost-
indien. Hunne handelplaatzen aldaar. Voornamelyk op Madagascar. Een Fransche
Oostindische Maatschappy in ’t jaar 1664. opgeregt. Hun Onderkoning Monsr. Mon-
devergue. De handelingen tusschen de Franschen en Caron in Indien voorgevallen. Ca-
rons dood. Mondevergue word 1670. vervangen door Monsr. de la Have. Die goedvind
Madagascar te verlaten. Hy vortrekt van daar naar Mascareigne. Enverder naar Su-

ratte en Ceylon. Hoe by te Trinquenemale en voor St. Thome door Ryklof van Goens
gehandelt wiert. En gedwongen St. Thome over te geven, en weer naar Vrankryk te
trekken. Verder berigt van den staat der Franschen op Madagascar en Mascareigne. Als
mede wegens eenige Fransche vlugtelingen, die uit Holland naar Mascareigne trokken.
Verdere gewesten inIndien daar zy plagten te handelen. Wat plaats inIndien zy in eigendom
hebben. Poedicheri door de Hollanders verovert. De artykelen der overgave. Hun handel
op Malabar. Enhun verblyf in Ziam, met des zelfs slegte gevolgen. Hun toeleg op t ryk-
van China. En hun vaart op Mocha. En op de Zuidzee. Scherp verbod tegen ’t invoeren
van Indische stoffen in Vrankryk. Ontwerp van een nieuwe Fransche Oostindische Maat-

schappy, met bet vervolg 'er op. De Heer Law, uitvinder van ’t zelve, beschreven.

de Portugeezen, gelaten hadden, te keeren :Mdan weder tot de ontdekking
het is zeker, dat zy onder de Europeersvan Oostindien, daar wy het met
de eenigste niet geweest zyn, die in t be¬die wakkere en eerste ysbrekers,

zeilen23
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hunne bedienden in de hofstadt Agra, enzeilen van vergelegene landen lof verdient,
verder te Hhamed-Abaad, Brodtsja, Bro-en niet alleen voorspoedig aldaar gehan-
dera, en in Cambaja, hoewel in de laatstedelt, maar ook tot nog toe daar eenige
stadt met minder vastigheid, gehad.plaatzen in bezit hebben.

Wat Eu- In oude tyden plagten zy twee presi-De Engelschen, Franschen, Deenen, en
ropeërs, denten of opperbestierders van hunnenbuten de maar weinig Spanjaards, maar voor al de

handel in Indien te hebben, van welkePortugee-Hollanders, hebben zich daar door veel
de een te Suratte, en de andere te Ban-zen, Oost- roem bekomen.

Indien tam, zyn verblyf hielt.Onder de Engelschen, die als wakkere
bevaaren Onder die in Suratte stonden de Comp-zeehelden hier in den voorrang boven allehebben.

toiren van Hhamed-Abaad, Ormus, Ispa¬andere volkeren van Europa verdienen.
Vaart de han, Mocha, Suaken, en Atsjien; ondermoet men buiten allen twist de eerste plaats
Engel¬ die van Bantam stonden Madraspatam, Ava,aan die twee groote ondernemers van dezen
schen der

Macassar, enz. doch zedert de koning vantocht naar ’t Oosten, den Ridder Francoiswaarts
Bantam hen den handel aldaar in ’t jaarDrake, en Thomas Candisch, geven.
1682. ontzegt heeft , was Madras hunDrake (gelyk wy bevorens getoont heb-
hoofdplaatsben) zeilde den 1gden November in ’t jaar

Dus hebben zy ook een zeer fraaje logie1577. en Candisch den 2rsten Julii 1586.
in Bengale beneden Hougli, aan de Gangesuit, en liepen door de straat van Magel¬
gelegen, als mede te Bellesoor, alwaar zy3enlanes agter om , door de Zuidzee
een groote staat voeren, en geen mindervoor by de eilanden der Ladrones, naar
handel dryven.Oostindien, Candisch liep op ’t eiland Ca-

Op de kust van Choromandel hebbenpul, ontrent de stadt Manilha, aan ’t einde
zy in oude tyden al eigendom aan Ma-der Philippynen, aan Zy quamen bei-
draspatam, en Bombahi, doch op Mazu-den in Ternate, en langs Java (daar Can-
lipatam, in Madepalem, Pondi, Coereloerdisch op Balamboeang aangierde) door de
en te Viziagapatam maar logien, of huizen,straat van Bali, daar Drake ook aanliep,
maar te Tegenepatam, ook een sterkte,weer behouden in hun land.

gehad.Zedert hebben anderen van deze zelve
in Watdie zyHun voornaamste plaats ,Natie die reize, zomtyds langs dien, dock

plaatzengantsch Indien, en alwaar de opperbestier-meest langs den gemeenen weg der Por-Hunnen
zy aldaarKoop¬ ders van hunnen handel in Oostindien nutugeezen, dat is, langs de Kaapde goede als cigeninhande hun verblyf hebben, is Madraspatam, ondeHope ondernomen, en zich in verscheide bezitten.

Indien.
welke stadt, als hun algemein Comptoirgewesten van Oostindien ten hendel ne-
al de andere staan.dergezet, gelyk zy daarom ook uitdruk-

Zy zyn bezitters van die stadt, die opkelyk een Oostindische Maatschappy, ge-
de wyze van een vesting bemuurt, metvanmeenlyk de Oude , in tegenstelling

wy vier sterke punten, waar op wel 50 stuk-de Nieuwe , genaamt, en van welkt
ken geschut leggen, gebouwt, en die vantotnaderhand ook iets zullen zeggen
binnen nog van een kleine sterkte metgrooter steunzel van dezen handel in

genoegzaam geschut voorzien is't Oosten opgeregt hebben. Ook leze ik
In deze vry nette sterkte, die ook viervan eenen kapitein Lancaster, die al voor

bolwerkjens, doch geen gragten, heeft’t jaar 1596. zich in een gevegt tegen de
voont hun opperbestierder, nevens eenigePortugeezen en Maleyers, in de straat van

andere van de voornaamste bedienden. ZyMalacca, bekent maakte.
heeft ook een sierlyk kerkje , en voertZy hebben aldaar hunnen handel in

En waa
deze sterkte den naam van St. George.t ryk van den Grooten Mogol, in Suratte

Deze stadt heeft twee poorten, en legten Bengale, op de kust van Choromandel.
tusschen St. Thome, of Maliapoer,in ’t ryk des konings van Persien, op de en

tusschen Palleacatta, en zy houden in deeilanden Java , Sumatra en Borneo, in
zelve, gelyk ook in Suratte, Persien,enAmboina, Banda, Ternate, in China, Ton-
elders, een zeer pragtige staat, om nietquin, in Arabien, in Pegu, op de Malabaar-
minder als de trotze Mooren , die zeersche kust, op Celebes, en in veel andere
voor het uiterlyke zyn, te wezen.gewesten van Indien, gedreven, alwaar

Men ziet dit Madras, en Bombahi, by dezy in zommige steden, hen eigen, zich
heer Baldeus,en anderen, zeer net afgebeelt.vast gezet, en in de verdere handelplaatzen

In ’t jaar 1673. in Julii, kreegmen hierzeer fraaje logien opgerigt, of zich van
te lande tyding, dat de onzen de vestingdeze en gene huizen ten handel voorzien
St. George, nevens 4 schepen der Engel¬hebben.
schen , verovert, en dat de HollandersIn het ryk van den Mogol hebben zy zeer
met 30 schepen Monsr. de la Haye en delang, en al een geruimen tyd voor de Hol¬
Engelschen bezet hadden ; doch nader¬landers, gehandelt. In Suratte, de hoofd-
hand wiert St. George aan de Engelschenstadt van ’t landschap Guzeratte, hebben
weder overgelevert.zy in ’t jaar 1609. al een logie, en verder

Zy zyn ook bezitters van een vestingin het ryk van den Grooten Mogol ook
op
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al hunne pogingen in dien tyd ydel, alzooop Tegenepatam, welke zy in’t jaar 1690
zyn ook al hunne bedryven voor den ou-voor zoooopagoden, (een Indische goude
den koning van Bantam, Sulthaan Aboelmunt van 4 gulden yder) gekocht, en in
Phata Abdoel Phatachi (anders SulthaanOctober 1690. in bezit hebben genomen.
Agong genaamt) tegen zynen zoon, of deBchalven deze vastigheden, hebben 23
onge en doemaals regerende koning.nog een fraaje logie te Mazulipatam, een

Aboel Nasar Abdoel Cabar, (anders Sul-stadt, wel eer onder den koning van Gol¬
thaan Hbadji) oorzaak geweest, dat zy,conda gestaan hebbende, maar zedert die
volgens last van dien tegens hen verbit-vorst door den Mogol overwonnenis,
terden vorst, als onder de zaaken van Ban-onder ’t ryk des Mogols behoorende. Zy
tam nader blyken zal, van daar hebbenhebben door groote geschenken aan den
moeten verhuizen.koning van Golconda, toen hy nog in

Op Java weet ik niet, dat zy op an-zynen bloei was, voor al toen hy in ’t jaar
dere plaatzen vasten handel,veel min lo-1678. te Mazulipatam quam, en zy hem
gien , gehad hebben. Op ’t eiland Su-daar koninklyk in hunne logie onthaalden
mutra plagten zy al voor ’t jaar 1602. zeeren beschonken, wel getragt, om ook een
sterken handel op Atsjien, voor al om delogie in Golconda te krygen, doch het
peper, te dryven, doch dan hadden zyheeft noit willen gelukken, behalven dat
daar eens een logie, en dan moesten zyook die vorst eenige jaaren daar na een
er eens weder van daan.zeer ongelukkig onderdaan van Eurangzeeb

In ’t jaar 1669. hadden zy op Jambi een
geworden is.

comptoir, en in ’t jaar 1662. in QuedaTe Madepalem, niet verre van de rivier
ook een vast opperhoofd leggen. Zedertvan Narsapoer, hebben zy niet alleen een
’t jaar 1685. hebben zy zich te Bangkoeliverblysplaats, maar ook een eigen huis,
’t geen op 4 graaden Zuiderbreedte legt,met galderyen en geschut 'er op, niet verre
nedergezet, om hunnen te Bantam ver-van de verblyfplaats der Hollanders, van
ydelden peperhandel daar te herstellen.ouds gehad, die de opperbestierder, Eduard
Een zeer kenbare plaats, wegens een spitzeWinter, eerst daar voor zich zelven ge-
berg landwaart in zich vertoonende, enbouwt, en naderhand aan de Engelsche
de punt van Sillebar legt 2 of mylen omMaatschappy by kooping overgelaaten
de Zuid ’er van daan. Zy hebben daarheeft , welke in den jaare 1685. in des
aan zee een vesting , die ontrent 100zelfs plaats aldaar een steene logie, en een
schreden van de rivier, die zich ten Noord-timmerwerf opgericht heeft ; alwaar zy
westen van ’t zelve vertoont , gelegengrooten handel plagten te dryven
doch die, niet tegenstaande de grooteTe Viziagatam, ; mylen Bezuiden Bi-
onkosten, daar aan gedaan, zeer onge-milipatam, te Pondy, nog 15 mylen Nuor-
regelt, maar van aarde opgebouwt, endelyker, en te Coereloer, by Sadraspatam
tegen het regenzaisoen aldaar gantsch niethebben zy mede verblyfplaatzen, en fraajen
bestendig is. Het schynt tot een vyfhoekhandel, in vorige tyden gehad; gelyk zy
aangelegt te zyn, maar heeft maar 4 pun-ook op Rajapoer plagten te handelen.
ten, en behalven dat het in dien opzigteIn Persien hebben zy al van ’t jaar 1617
lang onvolmaakt geweest is, zoo is oolen van ’t jaar 1627. onder Abas de groote
de gantsche omtrek, na de slegte bezet-gehandelt. Zy hebben een nette logie te

ting die zy daar hebben, veel te groot.cramron, en behalven de voortreffelyke
Zy verloren deze plaats in ’t jaar 1719.staat, die zy daar houden, hebben zy ook

aan de Hollanders, en zy zouden in Meynog hun byzondere bedienden te Hispa¬
1720. eenige ervarene officiers, ingenieurshan aan ’t hof, om den handel daar te

beter voort te zetten bombardiers, en meer andere krygsbe-
Te Ormus (dat zy met hulp van de dienden , tot het herwinnen van deze

vesting, zoo ’t mogelyk was, naar Indientroepen des konings van Persien in ’t jaar
zenden.1622. de Portugeezen afnamen, en aar

Zy plagten sterk op het groot eilanddien vorst, na dat yder den buit half en
Bornéo, en byzonder op Banjar Massin,half gedeelt had, weer overgaven, plagten
en Succadana, te vaaren, en veel schepenzy ook een comptoir te hebben; doch
om diamanten, peper, goud, en andereGamron is nu hun voorname handelplaats
waaren, daar vallende, derwaarts te zen-in dat ryk.
den, maar ik weet niet, dat zy daar eenOp het eiland Java is van ouds hun
vaste handelplaats, logie, of comptoir,voornaamste handelplaats, ende een comptoir
hebben. In ’t jaar 1708. geraakten zyvan groot aanzien , te Bantam geweest,

met die van Banjar Massin in groot geschil,alwaar zy grooten handel gedreven, en
en zyn toen door de Inlanders geneel vanmet al hun vermogen, (gelyk wy onder
daar verdreven. Zy plagten Agenten,Batavias eerste grondvesting zien zullen
en logien, in Amboina wegens den han-voornamelyk in ’t jaar 1619. de Hollan-
del der nagelen, en in Banda wegens dieders, als hun voornaamsten doorn in den
der nooten, te hebben, maar dit stuk,voet, gedwarsboomt hebben; maar gelyk

en
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en de moejelykheden die de Hollanders aaren geleden, ontrent Batavia geplant,
met hen, zoo over ’t voorval in Amboina, en de boomen in verre na zoo goed niet,
als ook in Banda over Poelo Rhun gehad en wateragtiger, dan die van Mocha, be¬
hebben, zullen wy breeder voordragen, vonden zyn. Buiten Mocha, plagten zy
als wy van beide die landvoogdyen in ook Suaken te bevaren, doch hadden aldaar

't byzonder zullen spreken. geen verblysplaats van eenig aanzien.
Op Ternate , en de andere Molukze In Pegu hadden zy een vast comptoir,

in de hoofdstadt Ava , voor al om deneilanden, hebben zy al van ouds, voor-
handel der robynen , die daar veel , ennamelyk als zy agterom langs de Ladro-
zeer schoon, vallen.nes hun koers namen, gevaren, enkelyk

Op de Malabaarsche kust handelden zyom daar , door deze of gene wegen,
de voornoemde speceryen het zy van den sterk te Mizzeou , en in ’t ryk van den

koning van Porca, om de peper, die al-Inlander, of wel van andere, te beko¬
daar voortkomt.men, om welke reden alleen, nu eenige

Ook bezitten zy daar de fraaje vestingjaaren geleden, Morgan, en de bekende
Bombahi,en daar in een grooten hoog huis,Dampier, (hoewel zy voorgaven door
zynde tusschen Goa en Suratte, optrentstorm , of gebrek , aldaar vervallen
40 mylen van de laatste stadt, en pas bo-te zyn) de een in Amboina, en de an-
ven Chaul,gelegen. Deze, zoo zommigeder in Ternate, aangeweest zyn; maar

de wagt, die men gewoon is daar te hou- willen , heeft de koning van Portugai,
Don Antonio, met zyn zuster Catharina,den, belet alle ssukhandelaars daar iets te
dochter van Johan IV. wanneer zy metkonnen opdoen: want schoon’er op ’t land
Carel II. koning van Engeland den 12denvan Nova Guinéa, of wel op de kust van

Mey 1662. trouwde, nevens andere goe-Maba, en Weda, een land, onder den

koning van Tidore, nooten en nagelen deren ten huwelyk gegeven, ten welken
einde ook in dat zelve jaar een Portugeeschvallen, die in deze latere tyden daar ont-

onderkoning met ’t schip de luipaard uitdekt zyn, zoo is ’t getal dezer boomen
Engeland vertrok, die daar van, by hunniet groot, en te weinig van belang, om
komst in Indien, overgave, aan de En-zich daarom derwaarts in zoo grooten
gelschen gedaan heeft.gevaar als zich daar wegens een menigte

van riffen en droogten opdoet, te bege¬ Zy hebben op ’t eiland Celébes, in de
stadt Macassar, wel eer ook een comptoirven.
gehad, maar dit is van weinig gewigt,Op ’t magtig China dryven zy mede

en ook maar van korten duur, geweest.grooten handel, en zenden nog verscheide
Zy hebben ook getragt in Japan, al voorschepen jaarlyks naar de rivier van Canton;

veele jaaren, te handelen; maar de grootemaar zy hebben daar geen vastigheden,
logien, nog eenige handelplaatzen ; ’t geen gevaaren, en kolten dezer tochten, heb-
daarom hunnen handel in veelerlei waaren, ben hen daar van afgeschrikt, behalven

daar niet min gewigtig, nog min voor- dat ik niet weete, dat zy iets van belang
nier verrigt hebben, en zy wierden indeelig, maakt, zoo, om dat zy veel met
tjaar 1663. hier al gehaat , om dat degereed geld handelen, als ook dat zy daar
apanders hoorden, dat hun koning metniets, dan de schepen, die 'er op vaaren,
de Infante van Portugal getrouwt was ;te onderhouden, en aldus, in vergelyking

van plaatzen daar men posthouders, en en meer was ’er niet van nooden, dan al-

leen den naam van Portugal te noemen,vestingen, heeft, ook zeer geringe lasten
om hen van daar te houden.op dien handel te dragen hebben.

In Tonquin, een byzonder ryk, aan Het is zeker, dat de handel voor deze

Natie in Oostindiën van zeer veel belangChina grenzende, en dat wel eer daar
onder stont, plagten zy voor ettelyke en voordeel geweest is, tot zooverre, dat
jaaren mede te handelen, en tot Hean, verscheide kooplieden en andere ingezete-
een kleine stadt, hun verblyf wegens de nen het de pyne waardig geacht hebben,
pelangs, en andere waaren, daar vallen- om in ’t jaar 1691. in November aan ko-

ning William III. Ghoogloff gedagtenis ver-de, te hebben, doch zedert ’t jaar 1688.

hebben zy zich te Kasjauw, in de hoofd- lof te verzoeken , dat hun ’t Parlement
octroi tot het opregten van een nieuwestadt, nedergezet.

In Arabien handelden zy van ouds op Engelsche Oostindische, Maatschappy
Mocha, voor aan in ’t Roode meir, alwaar mogt toestaan , waar toe reeds cooooo
zy een comptoir hebben, ’t geen zy, wan- ponden sterlings gezegt wierden ingelegt
neer zy nu en dan in ongunst der Bassas te zyn, met oogmerk, om de hoofdsom

geraakten, wel eens verlieten ; doch de tot 1200000 ponden sterlings, of meer,
te vergrooten.handel aldaar is van geen byzonder belang,

Dit verzoek, wat ook die van de oudedan alleen wegens de caweh of koffiboo-
Maatschappy hier tegen deden, wiert hennen, die alleen van daar komen, zynde
door den koning toegestaan, en door ’t Par-de Javaansche van zeer klein gevolg, aan-
lement belast, dat die van de oude Maat-gezien de boomtjes, nog maar weinig

schappy
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Het eene jaar door ’t ander krygen zyschappy in 14dagen hunne boeken, met

8of ro schepen ten hoogsten uit Indien,den staat van hunne hoofdsom en schul-
die hen zoodanige waaren van daar bren-den, zouden hebben op te geven ; na
gen , als men in de Cargas beschouwen’t welke men goedvond de zelve niet te
kan, en die hen buiten twyffel ook grooteontbinden, maar alleen onder een nieuwe
winsten moeten geven, aangezien zy inbepaling te brengen.
Indien zoo veel lasten, als de Hollanders,Egter zukkelde dit werk , schoon de
niet te dragen hebben.bestierder van de oude Maatschappy hun-

In ’t jaar 1719. den 8sten December zienen staat, ten bedrage van 867261 ponden
ik, dat de verkooping van hunne goedc-sterlings, oschellingen, en 1 pence, opge-
ren, uit Indien gebragt, een somme vangeven had , nog tot ’t jaar 1693 den 2rsten
1235000 ponden sterlings, of 135 tonnenNovember, eer zy een nieuw octroi tot
gouds, en 85000 gulden, beliep, dat eeneen bylage van den koning, en verlof
vry groote hoofdsomme uitmaakt.verkregen, om van den 17den November

Ook verdient het geen kleine verwon-tot den zosten Januarii, en langer niet,
dering, dat de Actien dezer Natie op de744000 ponden in te teekenen , doch
Zuidzee Maatschappy, die in ’t jaar 1714.yder niet boven de rooooponden te mo-
den 31sten December nog maar op o7. wa¬gen inleggen , en dat maar voor z1 jaa-
ren, en 1720. in Junii, volgens de be¬ren, ingaande met ’t jaar 1693.
richten den 1yden dito te Amsterdam ge-Dit alles kreeg egter zyne volkomen-
komen, tot 855 gereezen waren.heid niet voor ’t jaar 1698 wanneer de

Een uitnemende aanwasch in zoo wei-
eerstemaal de Bil tot opregting der nieuwe

nig jaaren , waar van wy egter nog eenOostindische Engelsche Maatschappy,door
veel wonderlyker voorbeeld by deFranschemiddel van 2 millioenen ponden sterlings
Natie ontmoeten, en op zyn plaats aan-inschryvings, gelezen wiert, die den 3den
haalen zullen; doch hoe slegt het met dieJulii 1698. voltoit is.
Zuidzee Actien afgeloopen is, en hoeAan die van de oude Maatschappy gaf
veelen hier te lande, doch voor al in En-men ; jaaren tyd, om hare effecten in te
geland en ook elders, tot in den grondtrekken, en te verkoopen, schulden te
daar door bedorven zyn, is een zaak, dieinnen, en ’tgeen zy schuldig was, uit de
zoo wereldkundig is, dat ik daar af nietin te komene penningen, of, zoo 'er te
meer behoeve te zeggen.kort quam, uit hunne eigene beurzen, te

Uit al welke zaaken, hier maar stuks-betalen , om dus eens alles op een effen
wyze; voor zooverre zy tot ons algemeenbodem te hebben; doch de regte vereeni-
oogmerk dienen konnen, aangehaalt, onzesging van beide deze Maatschappyen is
bedunkens, middagklaar blykt, hoe verreeerst in ’t jaar 1707. geschied.
deze Natie, en hunne beroemde zechelden,Dit is ’t voornaamste, ’t geen wy van de

boven alle de Feniciers, Grieken, of an-Engelsche Natie wegens hunne vaart, en
dere ontdekkers van ’t Oosten te verheffengrooten handel op Oostindien te zeggen
zyn , vermits door hunne ontdekkingenhadden, die zekerlyk al vry aanmerkens¬
klaarder de plaatzen , die zy bezeilden,waardig zyn moet , vermits zy in ’t jaar
op hunne nette beschryvingen aanstonds1715. Imillioen en 6ooooooncen, 1716.
te vinden zyn , en hun koophandel al-7000oo oncen, en 1717. nietveel minder
daar van zoo veel gewigt geworden is,als 3 millioenen en 700ooo oncen onge-
dat al het verrichtte by de Ouden niet eensmunt zilver, behalven andere waaren, uit
verdient, daar nevens in de schaal gelegthaar ryk naar Oostindien gevoert, en daar
te worden.mede zoo groote winsten van tyd tot tyd

Naast aan de Engelschen meenen wygedaan hebben , dat de Actien op haare
dat de Franschen behooren geplaatst teOostindische Maatschappy in ’t jaar 1720.
vorden.in Junii tot 220 ten 100gesteigert waren;

Zy hebben mede, hoewel vry later danen was in ’t laatst van ’t jaar 1718. van
de Engelschen, naar Oostindien gezeilt.een verkooping van goederen 132 tonnen

Zy quamen het schip Hollandia in ’t jaargouds, en wel 3ooooo ponden sterlings
1597. op hunne te rugreize voorby de Kaapmeer , dan zy die gemeenelyk verkogt
der goede Hope, op 22 graaden 50 mi-hadden, gekomen; doch nog hooger liep
nuten, en in ’t jaar 1602. Spilbergen, alhunne verkooping in December des jaars
te ontmoeten. Hunne z eerste schepen, la1720. die 90 maal 100000 ponden sterlings,
Margarite en Monmorancy, quamen in’t jaarof ooo tonnen gouds, bedroeg.
1617. voor Bantam , en terwyl de heerIn ’t laatst van October des jaars 1718.

Pieter van den Brouke daar klaar lag omzag men uit Londen een bericht, dat hare
naar ’t roode meir te gaan.Oostindische Maatschappy een stuk land

Al zedert ’t jaar 1601. hebben zy optot een nieuwe colonie in Oostindien
Atsjien gevaaren, en ook in ’t jaar 1661.gekogt, en besloten had daar een nieuwe
hoewel maar voor een korte tyd) daarsterkte, met den naam van prins Frederiks

een comptoir opgericht.sterkte, te bouwen, en 50o man daar in InRte leggen.
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den heer Mariage, die den handel beher-In Suratte, Bengale en Persien, hebben
tigen zou, en den heer de la Boulaye lezy mede hunne logien, even als de Engel
Gouz, als gezant naar den Grooten Mogol,schen en Hollanders, al over lang gehad
nevens de kooplieden de heeren Beber enZy plagten ook een logie op Bantam
du Pont, al in October des zelven jaarste hebben, en al vroeg daar handel te
voor af te zenden ; welke heer Beber indryven; maar zedert ’t jaar 1683. is hun,

t jaar 1666. den 3den September als gezanteven als de Engelschen en Deenen , de
der Fransche Natie een nieuwe Firmaan,handel, en langer verblyf, daar ontzegt,
of verlofsbrief, om daar te handelen, vanom dat zy ’t met den ouden koning, Sul-
Eurangzeeb verkreeg.thaan Agong, tegen den regeerenden ko¬

Den yden Maart ’s jaars 1665. zont menning zyn zoon gehouden hadden.
naar Madagascar 4 schepen, de St. Paul,Zy hebben ook al zedert ’t jaar 1602.
’t zelve schip waar mede Hugo op ’t Roodeop Madagascar gevaaren, en ontrent het
meir onder de naam van den swarten arendaar 1642. hier een soorte van Maatschappy
gerooft, maar ’t geen nu een andere schil-en een comptoir opgericht; doch om de
dery op zyn spiegel, had) de stier, desware kosten, de maar middelmatige geld-
maagd der goede haven, en de witte arend.ligting, en de daar by gekomene dood

In ’t jaar 1666. zond die Maatschappyvan den Cardinaal Richelieu , was die aan-
weer een goed geial schepen uit, op welkeleg zeer vervallen. Hier op vondde Mar-

den 14den Maart mede vertrokken Messireschalk de la Meilleraye, neef van dien Car

Francois de Lopis, Markgraaf van Monde-dinaal, goed, 4 schepen op zyne kolten
vergue en de heeren de Faye en Caron;uit te reeden , en die tot zyn byzonder
de eerste, om onderkoning op Madagasnut daar naar toe te zenden, daar by van

car, en de twee andere, om opperbestier-tyd tot tyd nog andere schepen voegende
ders van den handel van Indien te zyn.Zy dienden, om op de golf van Persien

Die eerste heer, met de anderen op Ma-(en, zoo men zegt, om daar op den roof
dagascar gekomen zynde, nam in bywezente vaaren, doch zy zyn zeer ongelukkig
van hen, en van Monsr. d’Epinay, algemeengeweest.
Procureur, bezit van zyn ampt in MaartDe heer Flacourt was daar6 of 7jaaren,

keerde toen naar Vrankryk , doch trok 1667. doch zoodanig, dat de andere ’t op-
perbewind in den raad over den handedaar weer naar toe, en leed op dien tocht

schipbreuk. Na de dood van dien heer aan zich hielden ; mits dat de Faye, al-
een Franschman zynde, de rang voor Caronzond Monsr. Fouquet, het fregat den swar-

hebben zoude, ’t geen den Franschen veelten Arend in ’t jaar 1661. onder 't bevel
van zeker Hollander, Hubert Hugo, naar nadeel gedaan heeft.

De heer Caron ging den zysten Novemberde Roode zee, om daar voor zyn rekening

te gaan rooven; doch gaf hem in 't geheim 1667. van Madagascar naar Suratte, om
daar den handel te behartigen , ’t geen hyook last, om Madagascar, zoo ’t moge-

lyk was, in stilte voor hem te veroveren, daar alleen in dier voegen deed, dat hy,
en ’t zelve den heer Chamargou, die daar volgens zynen eigenzinnigen aart, al ’t ge-
uit naam van de Marschalk de la Meilleraye heime van den handel voor zich, en de
als Landvoogt lag, te ontfutzelen; doch, Franschen in alles zoo blind als mollen

die tydig 'er de snuf van in de neus gekre- hield.

gen hebbende, was zeer wel op zyn hoe¬ Hy was een zeer eerzugtig man, en ’t is
de; waar door zyn toeleg hier van zelfs zeker,dat, by aldien den koning van Vrank-

ryk hem met het opperbewind naar Indiente niet liep.
In ’t jaar 1664. regtte koning Lodewyk gezonden had, de zaaken, die hy nu veel-

XIV. een Fransche Oostindische Maat- tyds maar haaren loop gunde, op dat ze
schappy op, waar by Madagascar zedert voor reekening van die men boven hem
het Dauphins eiland genaamt, tot 't hooft- gestelt had, niet al te gelukkig mogten
comptoir van hunnen handel in Indien, uitvallen , een geheel anderen keer ten

voordeele van Vrankryk, en tot nadeel deren ten zetel van hunnen onderkoning, of
Hollanders, genomen zouden hebben.algemeenen landvoogt van Oostindien,

De heer de Faye, die van Madagascargestelt wiert. Zy hadden hier een vesting,
in ’t jaar 1668 den 19den October vertrok,'t Fort Dauphin genaamt, en die nu wel

quam in Suratte by hem den 1zden Maart22 jaaren gehad, doch zy was nu slegt. De
des volgenden jaars, en hoorde geweldigkoning leende hen hier toe 3 millioenen
veel klagten van de Franschen, en vanvoor 10 jaaren ; men stelde 10 Bewind-
eenen Macara, een Persiaansch koopman,hebbers te Parys, daar yder zoooo guld.
over Caron, welke hy van zoo veel ge-inleggen moest, aan, waar by verscheide
wigt vond, dat zy, indien de Faye ’er naarnog uit andere voornaame steden van
Vrankryk maar over had willen schryven,Vrankryk zouden gevoegt worden, die
Caron bedorven zouden hebben; maar ver-yder 100o0 guld. zouden moeten inleggen.
mits de heer de Faye daar heen (niet te-Men vond ook goed, den heer Lalaing
genstaande hy ook hem in alles blindhokte)als gezant naar Persien in gezelschap van
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ders en den Raad doen kon , daar de latot zyn voordeel schreef, zoo hielt hy
Haye volkomen meester, en in alles on-’t in Suratte nog eenige tyd, hoewel tot
bepaalt was, vervangen; die gantsch Ma-groote spyt der Franschen, gaande
dagascar toen van de Maatschappy, enOndertusschen quam den heer de Faye,
voor den koning, hoewel voor korte tyd,niet lang na zyn komst aldaar den zosten
overnam, zoo dat 'er de schepen der Maat-April te sterven, (’t geluk voor zyn dood,
schappy ook niet meer, dan in tyden vannevens de heer Caron, gehad hebbende,
nood, aanliepen.van ridder van St. Michiel gemaakt te zyn)

Het ging daar de la Haye al zoo weinig,waar op Caron , nu geen kyk in de pot
hoe onbepaalt zyn magt ook was, als zy-meer by zich, en daar 't bewind nu weer
nen voorzaat, na den zin. Men speelde hemalleen hebbende, weer op zyn oude voet
zulk een menigte van looze trekken, datvoortging, en de Franschen weer zoo op-
hy goed vond Madagascar, zoo van we-permagtig begon te behandelen, dat zy
gen den koning, als van wegen de Maatgoed vonden , by ’t vertrek van eenen
schappy, te verlaaten, en ’t bezit daarMonsr. Joubert (dien hy onder geheimen
van aan die dat weer in bezit nemen willast als gevangen naar Madagascar zond,
den, over te laaten. Hy liet 'er alleen diemaar dien de onderkoning, Mondevergue, zig
van wegen den Marschalk de la Meillerayeweinig aan Carons last kreunende, by zyn
bevorens 't bewind gehad hadden, nevensvertrek mede naar Vrankryk nam) hunne
eenige oude Fransche inwoonders, en zen¬klagten, en die van Macara, aan de Be¬
delingen,die genegen waren daar te blyven.windhebberen der Maatschappy mede te

Hy zelf, den Raad aldaar voor af ver
geven.

nietigt hebbende, vertrok met zyn scheDit was van zulken slegten uitwerkino
pen, en al zyne bevelhebbers, naar ’t eilandvoor de heer Caron, dat hy, by de komst

Mascareigne, daar hy den rsten Mey desder twee nieuwe opperbestierders van den

zelven jaars voor de woonplaats St. DenysFranschen handel in Indien, de heeren le

quam, en tot den 22sten Junii bleef. VoorBlot, en Guestoni, als vervangers van hem,
zyn vertrek liet hy een edelman ,dieen den overleden heer de Faye, naar Vrank-
met twee andere ’t verbod, van daar nietryk op ontboden wiert, onder voorwen-
te jagen, overtreden, en dit ongelukkigding van zyn wyzen raad daar noodig te
lot aangetroffen had, aan een boom bin-hebben. Hy vertrok dan in ’t jaar 1671.
den, en schoon hy opentlyk belaste hemdoch hoorde uit een schip , ’t geen hy
te harquebuseeren; gaf hy stille last vanontrent de straat van Gibraltar ontmoe-

maar in de lugt te schieten , waar doorte , dat het met hem in Vrankryk niet
de misdaadige wel ongequetst, maar nog-wel afloopen zou. Hy nam derhalven een
tans door schrik, en vaste verbeelding vanbesluit om naar Lisbon te loopen; maai
zyn zekere dood, in dat oogenblik zoohad het ongeluk, zoo als hy al gereed
ziek geworden was, dat hy kort daar aanstond, om daar aan land te treden, dat
quam te sterven.het schip opeen rots te bersten stiet. Zyn

Van Mascareigne liep hy naar Surattezoon wierd behouden, maar hy, met al
en van daar naar Ceylon, zoo men voorgafzyn medegebragte schatten (waar onder

om dien keizer te beoorlogen. Men voegdtmen wil dat een snoer paersen van 15000
daar ook by , dat Caron by hem, en zy ookguld. yder paerl, voor de koningin, en

21 een voornemen hadden om Coetsjien aan teeen stuk amber van 18 oncen, was) ver-
tasten; hoewel de tyd anders leerde.dronk daar; een man, die in opzigt van

De heer Ryklof vanGoens, opperbevelhebzyne groote bequaamheden in de zaaken
ber van de krygsmagt der Nederlandschevan Oostindiën wel een beter einde , en
Oostindische Maatschappy,had zoo ras nietlanger leven, verdient had

vernomen, dat hy in de baar te TrinqueneWat nu de zaaken op Madagascar be-
male, een stadt op Ceylon, in ’t jaar 1672langt, op de zelve tyd, als in ’t jaar 1670.
nestelde, of hy ging hem daar vinden, tastedaar de tyding quam , dat de heeren de
hem met 16schepen aan, nam avin zyneFaye en Caron, om hun wat meer aanzien

schepen, de St. Jan, de Fenix, Europaby de Mogolders te geven, met de ridder-
ordre van St. Michiel van den koning ver- en den Indiaan, en deed hem met de rest

weer naar Suratte vlugten; de Hollanderseert waren, zoo wiert den onderkoning
namen de vesting van Trinquenemale in,den Marschalk van Mondevergue ook in zyn
bequamen 'er 112 stukken geschut, 250bestier, zoo by dat aanhouden wilde, voor
gevangens, en 150 Indiaanen, waar af menlanger tyd bevestigt; doch gelyk hy den

de tyding van den 16den December ’s jaar15den April des zelven jaars, (hoewel hyMonde
1672. uit Suratte in Holland 1673. kreegnog eens weerkeeren moest) naar Vrank-

vergue

word Hoe zy nu verder op Ceylon zelf ge-ryk vertrok, alzoo wiert hy van Monsr
1670. ver vaaren zyn, kan men by Robbert Knox zien.de la Haye, die met toschepen in Novem-
vangen Na die tyd tastte la Haye St. Thome,ber op Madagascar quam, als onderko¬door

of Maliapoer, een stadt, op de kust vanMonsr. de ning , doch met veel onbepaalder magt
Choromandel, ontrent 10 mylen van Pal-sa Haye als de zyne, die niets buiten de Bestier-
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geen koningsdewyl hy gezegt had, dat daarleacatte, en 6 van Trangebar, aan, nam
die van den koning van Golconda in, en schepen, nog ook van de Maatschappy-
behieltze ontrent z jaaren. meer stonden aan te komen, begaven zich

de daar geblevene zendelingen op dienIn Augustus des jaars 1673. tastte den
hoeker, die, zoo als hy nog op de rheedecommandeur Cornelis van Quaalbergen, met
lag, quam te bersten, waar door zy alle13 schepen terwyl de koning van Gol-

conda St. Thome te land, en de Hollan- voor die tyd nog daar blyven moesten,
ders dat te water, belegeren zouden, een zonder dat yemand van hen, of die vry-

sters verdronk ; maar eenige matroozensmaldeel van 10 Engelsche schepen, die
kosten het echter ’t leven. Na die tydzy daar ontrent in zee hielden , dapper-
quam daar nog een schip, ’t geen de zen-moedig aan, sloeg haar, na 4uuren veg-
delingen mede nemen zou, doch, terwyltens, op de vlugt, nam haren viceadmi
zy daar nog lagen , wierden de verdereraal, de president, met a1 stukken, en
Franschen, die aan land waren, door de130man, den schout by nacht, de Samson,
Swarten de keel afgesneden, of op eenmet 36 stulcken, en 120 man, en de An-
andere wyze vermoort , weinige uitge-tilope, met 34 stukken , en 112 man,
zondert, die op een gegeven teeken nogdat daags 'er na zonk. De Franschen ver-
door de chaloep van dit schip wierdenloren, na ’t vertrek van van Goens,die ’t daa

wegens ’t regenzaizoen , en ’t swaar on ontzet, en ingenomen.

Op Mascareigne heeft de Franscheweder, niet langer houden kon, ook a sche-

Maatschappy eenige tyd bezit, en aldaarpen, de St. Jan, en de Anna, door on
weder ; ’t geen hen qualyk quam, vermit. vier bevelhebbers, te weten, Rencud, la

Hure (die 'er la Haye stelde) Dorgeret, ende vloot van la Haye meest weggesmolten
Flovimond, gehad. Doch op Madagascar.was.

Ondertusschen zette de koning van en aldaar, (hoewel dit laatste een schoon
Golconda de belegering te land, zoo veel en zeer gezond eiland, en al in ’t jaar 1645.

door de heer Flacourt in de naam van Lo-hem mogelyk was , voort. Het is wel
dewyk XIV. ingenomen, en Bourbonswaar, dat la Haye de stadt hartnekkig ver-
eiland genaamt is) heeft de Franschededigde, doch alzoo zyn schepen, voorraad,

en alle noodwendigheden, weg waren, en Maatschappy zoo weinig voorspoed ge-
hy geen ontzet te wagten had, moest hy had, dat zy, na ’t berigt van hunne eigenEn ge-

bedienden, de kosten, daar om gedaan,dwongen die stadt, by verdrag, den 6den September
St. Tno 1674. overgeven, en vermits hy nog noit heeft konnen goed maken; waarom
mé overmaar een onbequaam schip had, met 2 zy ook van beide deze eilanden afgezien
te gever Hollandsche schepen weer naar Vrankryk heeft, van hoedanigen aard al mede hunne
en weer

keeren, daar hy voor Thionville als lieu- aangieringen op ’t eiland Diègo Rodrigo,naar

Vrankryk tenant generaal stierf. by hen ’t eiland Rodrigue genaamt, ge-
te trek- weest zyn.De koning van Golconda liet St. Tho-
ken. mê , om ’er niet weder moeite over te In ’t jaar 1690. in September, is 'er eer

krygen, ten eersten slegten. klein scheepje, de swaluw, met eenige ge
viugte Franschen van de GereformeerdeMonir de la Haye gierde by zyn vertrek

uit Indiën op Madagascar aan, om te zien, Godsdienst, onder de vlag van Monsr. du
hoe de daar gebleven Franschen voeren; Quesne, by toelaating van haar Hoog Mog.
doch hy vond daar alleen swarten, die, naar ’t eiland Mascareigne gezeilt, om tt
als men na deFranschen vraagde, de ver zien, hoe het daar stont, of om ’t voo
baasde maakten, en voorgaven , dat de hem , indien ’er geen Franschen waren
Hollanders die ten deelen gedood, ten in te nemen, en ’er dan met cenige huisge-
deelen medegenomen hadden; maar aan zinnen zich neder te zetten ; maar de
gezien na die tyd daar een ander Fransch hoofdman liep al willens dit schoon eiland
hoofdman met zyn schip aangeweest, en voorby, en bragt haar op ’t eiland Diego
van den zelven vernomen is, dat de Swar- Rodrigo, daar zy ’t eenigen tyd uithiel
ten al zyn volk, dat maar aan land getre den; doch kraamden eindelyk naar Mau-

den was, doodgeslagen hadden, zoo heeft ritius op , daar zy veel rampen hadden,
men vastgestelt, dat niet de Hollanders welke hier niet wel te pas komen te ver-
maar de Swarten, ook de aldaar geblevene halen

Franschen om hals gebragt heboen. Op Tonquin hebben zy mede, en zoo
Andere willen, dat seker Fransch hoofd- my blykt, al zedert ’t jaar 1669. gevaaren;Verder

berigt van man met zyn hoeler, waar in eenige jonge hoewel zy 'er toen zeer gehaat waren, er
den staatdochters uit een godshuis te Parys waren, men hunne priesters ’t ryk ontzegt had
der Ffan- om op Mascareigne te trouwen, in plaats Ook hebben zy in den jaare 1688. en 1669
schen op

van, volgens zyn last, regt toe regt aan te Hean een comptoir , doch van zeeMadagas
naar dit eiland te zeilen, eerst op Ma¬ weinig belang, gehad.car, en

thaten dagascar aangierde, met voornemen om Op de kust van Choromandel is 't met
reigne hunnen handel mede niet veel geweest.zyne brandewynen, daar ten diersten, ge-

Zy hebben wel moeite aangewend, omlyk hem ook gelukte, te verkoopen. En
door
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door een aanzienelyke ambassade aan den die op de rheede gereed zullen leggen;
koning van Golconda, en treffelyke ge- en waar mede men hen zal overvoeren
schenken, in ’t jaar 1669. en ook ontrent De officieren, tot de vaandrigs toe, zul-
’t jaar 1678. te bewerken, dat zy, als de len met hunne wapenen t’schecp gaan,
Engelschen en Hollanders, en met de zelve en de lieden van de pen, tot den asistent
voorregten , mede tot Mazulipatam een toe met hun zydgeweer. En als het
logie zouden mogen hebben ; doch zy guarnisoen in Europa zal wezen, en ge-
zyn afgewezen, en hen is niet, dan op de reed om in Vrankryk, of eenige andere

ordinaire tollen, vergund daar te mogen haven, of stadt, aan den Allerchristelyk-
handelen; ook hebben zy zedert daar een sten koning toebehoorende , aan land te
huis tot hun verblyf gehad. treden, zal men al de soldaten hunne wape-

De eenigste plaats, die ik weet, dat zy nen wedergeven, uitgenomen de 2 stuk-
hier, ja in gantsch Indien, als eigen heb¬ ken kanon

ben, is Poedecheri, een vesting wat be¬ III. Het gemelde guarnisoen zal met
zuiden Madraspatam gelegen; en in het de schepen der Ed:. Hollandsche Maat-
jaar 1693. namen de Hollanders de zelve schappy naar Batavia en Ceylon gaan, om
op deze navolgende voorwaarden in. aldaar geëmbarqueert te worden op de

schepen, welke ontrent het einde van dit,
of het begin van ’t toekomende jaar naar

Artykelen van Accoord nopende Europa zullen vertrekken, en zal een yder
de overgave van ’t fort Pocdecheri, tus- wel, en behoorlyk na zyn qualiteit, ge-

handelt worden.schen Monsr. Francois Martin, Directeur
IV. Men zal geen onderscheid tusschengeneraal der koninklyke Maatschappy von

de Natien maaken, en zullen dezelve al-Vrankryk op de kust van Choromandel,
temaal in de Capitulatie begrepen wezen,Bengale , enz. Gouverneur van het gezegde
uitgezondert de Europêers , die uit denfort, aan de gemelde Maatschappy toebe¬
dienst der Hollandsche Maatschappy zynhoorende, mitsgaders Monsr. de la Roche
verloopen , mitsgaders alle de geborenedu Vigeur , commanderende de soldaten

van den Allerchristelyksten koning, onder onderdaanen van de Staaten der Vereenigde
de ordres van zyne Majestcit, de Bewind- Nederlanden. En nopende de soldaten
bebbers generaal der gemelte Maatschappy des lands en de Toepassen, zy zullen,
aan de eene kant, en de heer Laurens Pit, doch zonder geweer, konnen vertrekken,
extraordinaris Raad van Indiën, gouver- daar ’t hen goeddunkt.
neur en directeur der kust van Choroman¬ V. Na dat het guarnisoen uit het ge-
del , en generaal der troupen, leggende voor melde fort getrokken zal wezen, zullen
de vesting Poedecheri , van de kant der de officieren, hebbende de bestiering over

krygsmunitien,Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der de artillery , wapenen ,
Vereenigde Nederlanden, de Oostindische gemunt goud en zilver, koopmanschap-

pen, en wat 'er meer is, daar weder in-Maatschappy, den heer Generaal, en de

keeren, om over te geven, ’t geen ’er ge-heeren Raaden van Indien.

vonden zal worden, waar af een Inven-
taris gemaakt zal worden, geteekent doorI. Monsr. Trancois Martin, Directeur

generaal, zal aan den heer Laurens Pit, hen, of de gene, welke daar toe gestelt
generaal der troupen, of de gene, die door zullen wezen, alles ter goeder trouwe.
hem daar toe gestelt zullen wezen, hebben VI. Men zal ook gehouden zyn in alle
over te leveren de vesting Poedecheri, in getrouwigheid aanwyzing te doen van de
de zelve staat, als zy zich tegenwoordig mynen , ovens en konstvuuren, welke
bevint, benevens de artillery, wapenen, zoo binnen als buiten de vesting gemaakt
krygsmunitien, gemunt goud en zilver, mogten wezen.

koopmanschappen, provisien, en in ’t ge- VII. Alle de vrouwen der Franschen,
neraal alles, ’t geen in de gemelde plaats, welke in de geburige plaatzen zyn, zul-
aan de Maatschappy toebehoorende, be- len zich in alle zekerheid met haare kin-
vonden zal worden. deren by haare mannen voegen, om naar

II. Het gantsche guarnisoen, en de per- Europa te gaan, of zich te vertrekken,
soonen van de pen, zullen des anderen daar ’t hen goeddunkt , na dat men na
daags ’s morgens met hunne bagagie en de qualiteit en conditie der gemelde man-
wapenen, slaande trom, brandende lont, nen vernomen zal hebben, zonder egter

kogels in de mond, vliegende vaandels. daar onder te begrypen Monsr. Germain,
toten 2 stukken kanon, uit de vesting officier in de compagnie, aan wien men

ge-aan den oever der zee tegen over de verlof geeft, om ter oorzaak van zynen
ge-melde vesting trelcken, alwaar zy de ouderdom, en dewyl hy met een familie

zegde wapenen en bagagie in handen der beladen, en aan een vrouw des lands ge-
trouwt is, te mogen blyven; belovende,daar toe gestelde officieren zullen laaten,

en chaloupen aan hen beschikt worden, dat hem geen ongelyk gedaan zal wor
om hen te embarqueren op de schepen, den, en in gevalle zulks mogt komen te

ge-R 3
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gebeuren, zal hem daar regt en vergoe¬
ding over geschieden.

VIII. Ingevalle de vrede in Europa
gemaakt mogt wezen, zoo zullen de hee-
ren van de Hollandsche Maatschappy ge-
houden zyn, zich ten opzigt van ’t fort
Poedecheri te houden aan de artykelen van

het vredenstractaat: zullende egter daar-
om niet gehouden wezen het dorp Poe¬
decheri , nog ’t geen daar van afhangt,
weder te geven, dewyl het gemelde dorp
met zyne dependentien door den heer des
lands aan hen gegeven is, gelyk men
daar blyk af kan toonen.

IX. Om zich ter zaake der bagagie
breeder te verklaaren, moet men weten,
dat men daar mede verstaat alles, ’t geen
de officieren, soldaten, en dienaars van de
Compagnie, in eigendom bezitten, op
voorwaarde , dat het niet al te groote
pakken zullen wezen, en dat alles ter
goeder trouwe zal gaan: zynde onder de
naam van bagagie begrepen de wapenen,
welke den officiers, zoo van de koning,
als van de compagnie, toebehooren, onder
conditie, dat zy de zelve zullen overgeven
aan de scheepsofficieren , en zal alles in
Europa wedergegeven worden.

X. Op verscheide instantien van den
heer Directeur generaal Martin , welke
hy gedaan heeft, om nog een geheel jaar
op deze kust, of elders in Indien, te mo-
gen blyven, hebben wy hem zulks niet
konnen toestaan, zynde die zaak niet in

onze magt, weshalven wy ze hebben ge-
laten ter wille en dispositie van den heer
Generaal,en de heeren Raaden van Indien
op Batavia. Ondertusschen hebben wy
hem toegestaan mevrouw zyn gemalin.
en zyn dochterje , welke te St. Thome
zyn, te laten komen, benevens z koffers,
bagagie, en 2 slavinnen, om naar Vrank-
ryk overgevoert te worden; belovende,

dat de gemelde koffers en bagagie niet
doorzogt, nog gevisiteert zullen worden
ingevalle alles ter goeder trouwe gaat, dat
het altemaal de gemelde mevrouw toe-
behoort, en dat de bagagie niet te over-
matig en is: ook zal hen een bequame
chaloup beschikt worden, om de gemelde

goederen van St. Thome te gaan afhaalen
XI. Ten tyde, dat men naar Europa

zal moeten vertrekken, zullen de geeste
lyken, van wat ordre zy ook mogen
wezen, en hunne dienaars, ’t scheep gaan,
en gehandelt worden, als hier voor ten
opzigt der officiers gezegt is.

XII. Indien het blykt, dat men ontrent
alle de artykelen der Capitulatie, en voor-
namelyk ten opzigt van de overvoering
der effecten gementioneert, in alle de ar-
tykelen, nietopregt en ter goeder trouwe
heeft gegaan, zoo zal de Capitulatie nul
en van geener waarde zyn.

XIII. Alle de bovengemelde artykelen

OOST-INDIEN,

van wederzyden toegestaan, zullen door
de genoemde in het hoofd van het tegen-
woordig Tractaat, en de andere geautho-
riseerde officiers van den Raad, getrouwelyk
onderhouden, besworen, bekragtigt, en
onderteekent worden.

De Capitulatie den 174en September 1693. in
’t hoofdquartier van het Holiands leger,
leggende ten Noorden van het fort Poede-
cheri , toegestaan, en men wegens het bo-
vengestane overcengekomen zynde , wiert de
zelve, na dat ze van wederzyden beswo¬
ren was, van de kant der Franschen ge¬
teekent door de heeren Martin, la Roche

du Viguier, Germain la Caufray, Martin,
en Duront, Secretaris, en van de kant
der Hollanders, door de beeren Laurens
Pit, van der Poel, Bloemert, Verny,

du Roy, B. Lanius, Hocd, en van der
Burg.

Volgens dit accoort zyn de Franschen
in ’t jaar 1694. op de schepen der Holland-

che retourvloot verdeelt , en dus naar
Vrankryk overgevoert.

Op de Malabaarsche kust wiert hen door

den roover Sevagi op Ceitapoer, in ’t jaar
1669. toegestaan een comptoir op te rig-
ten , gelyk doe van hen ook met het zenden

van de heer Bourrot nevens tCommiien,

met de swarten arend, gedaan is, maar
ik heb niet vernomen, dat hun handel daar

van eenigbelang, of gevolg, geweest is.
In ’t ryk van Ziam hebben zy, door toe-

doen van zekeren Griek, Constantyn Faulcon

genaamt, die daar zeer groot bewind, en

de gunst van den regeerenden koning had
het zoo verre gebragt, dat zy daar niet al
leen een logie, en verlof tot den handel
maar zelf al eenige hope gekregen had¬
den, om het geheele spel daar meester te

worden; waar op ook de koning, Lodewyk
XIV. in ’t jaar 1685. den ridder de Chau-

mont, als zynen gezant, aan den koning
van Ziam, nevens eenige priesters, zond,
niet twyfelende, of die vorst, en gehecl
Ziam met hem, zou Roomsch Catolyk
worden ; immers dit had men zoo, ten
deelen uit de mond der Ziamsche gezan-
ten , door dien vorst naar Vrankryk ge-
zonden, ten deelen uit het schryven van
den Bisschop van Metellopolis, en wel
voornamentlyk van Faulcon, opgevat.

Doch by de komst van den ridder de

Cbaumont in Ziam, bleck dit geenzins van
des konings goedkeuring of voornemen
te zyn; hoezeer men hem dien Godsdienst
op nieuw aanprees ; maar wel, dat de
koning dit gezantschap , ten blyke van
zynen luister boven andere vorsten van

Indien, en ook wel deze en gene Fran-
schen, door den gezant medegepragt, tot
zyn byzondere dienst in zyne legers, en
verbetering van zyne vestingen na de En-
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ryk , ’tgeen zy na hunne verbeelding alropische wyze, gebruiken wilde, gelyk
half verovert hadden, te maken ; dochde gezant daar ten dien einde ook den
alles verdween in rook, en ’t soheen welridder de Fourbin, en den vestinghouwer
een droom te zyn, dat de Franschen daarMonsr. la Hare gelaten, en die laatste de
oit geweest, en hunne zaaken zoo schie-twee voorname vestingen des ryks , de
lyk, tot volkomen bederf van hunne be¬eene te Bankok aan de rivier de Menan,
gunstigers, en hunne verbanning uit datde andere niet verre van Tanassery, tot
ryk, verandert waren; gelyk zy na dienMergim gelegen, t’eenemaal na den Eu-
tyd het werk der bekeering daar noit weerropischen vestinghouw aangelegt, en in
hervat hebben.staat van behoorlyke verdediging gebragt

Zy hebben diergelyken toeleg, onge-heeft, zynde in Bankok een bezetting
twyffelt met ’t zelve oogwit als in Ziam,van enkel Franschen gelegt
voor veele jaaren , doch voor al zedertDit baarde in zommige doorzigtige
’t jaar 1685. op China, toen zes Jesuitenen verziende Ziammers een uitnemenden
derwaarts zendende , gemaakt, en het daarhaat, zoo tegen Constantyn Faulcon, als
al verre by dezen keizer, Cambi, gebragteerste oorzaak van dezen gantschen aanleg,
die hen in ’t jaar 1692. den zden Maart,als tegen de Franschen, vermits zy klaar

de vryheid gegeven heeft, om ’t Christen-voorzagen, wat hen van al dit voorwerk
dom daar te mogen invoeren , doch dete wagten stond, en dat het den Franschen
tyd zal leeren, of dit by ’s keizers doodniet zoo zeer om ’t werk der bekeering,
niet wel van diergelyken uitslag, als inals wel om de bezitting van dit ryk, en
Ziam, zou konnen worden, vermits hetal zyne schatten, onder dien schoonen
al de Mandaryns tegen de borst is, en zynaam van hunnen Godsdienst daar te
maar den regten tyd wagten, om zichplanten, te doen was.
daar over eens te konnen wreeken ; vanOm dit voor te komen, nam Opra Pie-
hoedanigen verandering, in ’t jaar 1718.teraijay, des konings swager, en te gelyk
hier al gerugten, dat de Jesuiten in ’s kei-zyn veldheer, in ’t jaar 1688. wanneer de
zers ongenade vervallen waren, overge-koning ziek wiert, zyn tyd zoo wel waar,
komen zyn, zoodanig, dat de keizer aandat hy, eerst tverraad van Faulcon, en Moonpi,
de Mandaryns al belast zou hebben, weer’s konings aangenomen zoon, tegen hem
tot hun ouden Godsdienst te keeren; hoe¬en de princen, ’s konings broeders, ont-

wel naderhand eenige tydingen opdaag-dekt, en daar op eerst Moonpi, en daar
den , by welke die vorst aan den Roomsch-na ook den Griek, den eenigsten waar op
keizer aangeboden zou hebben de Jesuitende Franschen steunden, omhals geholpen
weer te willen begunstigen , dat zichhebbende, ook den gantschen aanleg van
egter met den laatsten, Mezzabarba, vande Franschen in dit ryk zoodanig verydel-
daar weer in Europa gekomen, vryslegtde, dat hy den bevelhebber van de vesting
opgedaan heeft.te Bankok, Monsr. de Fargues, na veel

Ly hebben in ’t jaar 1708. in 't beginydele en dwaaze tegenhaspelingen, niet En hun
van deze eeuw, ook met eenige schepenalleen dwong de zelve aan hem over te

vaart opnaar ’t Roode meir, op Mocha, om koffi-geven, maar, na dat hy zig, door zyn Mocha.
boonen, gevaaren; maar het is zeker, datverstand, en door ’t ombrengen van ’s ko¬
de voordeelen , daar op , en op anderenings broeders , al voor des zelfs dood,
waaren van Indien, de onkosten niet goedden weg tot de kroon gebaant, en door
konnen maaken, by aldien zy geen mid-’t trouwen van ’s konings dochter zich on-

delen weten uit te vinden, om zich vanbeweeglyk vast op dien rykszetel gezet
eenige speceryen te verzien, waar tegenhad, deed hy, en zulks nog by een uitdruk-

de Hollanders ondertusschen zeer yverigkelyke gunst, aan de Fargues, na menig-
alomme gewoon zyn te waaken, en dat,vuldige beden toegestaan , de Franschen
zoo veel mogelyk is, beletten.met schepen , die zy zich op hun eigen

Zedert ’t jaar 1699. hebben zy ook, En op dekosten bezorgen moesten, uit het ryk
eerst onder Beau Chesne Gouin, en daar na Zuidzee.vertrekken ; laatende egter den Bisschop
inder anderen, sterk op de Zuidzee langsvan Metellopolis, 10andere Priesters, en
de kaap van Hoorn, en ook door de straateenige zieke Franschen , daar als gyze-
Magellanes,gevaaren, zoo dat 'er in een jaarlaars en boigen, voor zyne trouw; maar
wel 17 ten deele oorlog- ten deele koop-dewyl hy, zich weinig aan die gyzelaars
vaardyschepen derwaarts vertrokken zyn,gelegen laatende , in dit stuk nog verschei-
welke vaart hen in die eerste jaaren zulkede malen zeer trouwloos handelde, is hy
aanmerkelyke winsten gegeven heeft, datoorzaak geweest, dat die arme Bisschop,
die, volgens ’t oordeel van zeker Engels-nevens alle zyne medegezellen, in de ke-
man, wel anderhalf r0o millioenen guldensten geslagen, en elendig door de Ziam-
bedroegen, ’t geen ook oorzaak geweestmeis geplaagt zyn.
is, dat zy 1708, 1709, en in volgende jaa-Dit was de uitslag van dit groot voor-
ren, nog veel schepen in de Zuidzee had-nemen, zoo wel om de Ziammers Rooms-
den, die daar groote voordeelen deden.Catholyk, als om zich meesters van dat
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vernietigt, en de zelve in tegendeel aanIn’t jaar 1717. hadden zy voor Canton,
de Maatschappy der Indien voor 9 jaarenin China, Grykgeladene schepen, die alles
vergunt; gelyk hy ook de voorregten de-met gereed geld opkogten, op welk ryk
zer Maatschappy tot ’t jaar 1770. onver¬hunne; en de Engelfche schepen, met meei
anderlyk vaststelde, en te gelyk ook devoorspoed, dan bevorens, hebben begon-
leening van 1200 millioen door haar aannen te vaaren, zedert de handel tusschen
zyn Majesteit gedaan , om tot betalingde Hollanders en Chineezen 1717. in
van de schulden der kroon te dienen,’t voorjaar door een al te groote gestreng-
aannam.heid van den heer Gouverneur Generaal

Alle deze voordeelen (waar by nog dievan Swol, aan hen betoont, zeer onver
der posteryen gekomen zyn) aan dezewagt afgebroken is.
Maatschappy der Indien zoo kort achterDit is ’t voornaamste, ’t geen de Fran-
den anderen toegevoegt, hebben de actienschen, onzes wetens, in Indien bezeten,
der zelve van dag tot dag zoo doen ryzen,of by hunnen handel verrigt hebben,
dat zy nog in de zelve maand tot op76c’t geen, gelyk licht af te meeten is, by
opgeloopen, en van yder aldaar met zul-’t vermogen der Engelsche Maatschappy
ken drift verkogt en ingekogt zyn , dataldaar niet mag vergeleken worden; be¬
de grootste vrouwen van Vrankrykhalven dat ook hunne zaaken in Indien,
zich niet schaamden haare dierbaarste ju-te Bantam, op Madagascar, in Ziam, er
weelen te verkoopen, en voor die sommeelders, hen ook uitnement buiten hunne
weer actien van de Maatschappy der In-gissing tegengeloopen zyn.
diën in te koopen. En schoon de zelveIn ’t jaar 1716. in Maart quam ’er een
den 2den September weer schielyk op 62greglement te Parys voor den dag, waar
daalden , zagmen den 13den der zelverby verboden wiert voortaan eenige Oost
maand , alzoo deze Maatschappye ookindische stoffen of neteldoeken in 't ryk
met een voorregt om ’t zilverwerk derin te voeren, met bedreiging van die alle
vyzondere lieden jaarlyks op nieuw te doengelyk ook aan een groote party , wel
stempelen , of tegen 34 stuivers ’t mark4ooooo livres waardig, 1717. den 28sten
te yken, begunstigt wiert, deze actienMey door de beul werkstellig gemaakt is
tot op roo0. en den 16den tot op 1200.te zullen verbranden ; een verbod , dat
gestegen , behalven dat 'er ook premiehunnen handel op Indien een grooten krak
om die op zekere tyd te leveren tegenzal moeten geven, schoon het met een

1600 gegeven is, met toezegging vanheilzaam inzigt, tot behoudenis en voort-
over een jaar de zelve tot zooo te zullenzetting van de Fransche eigengemaakte
betaalen ; ’t geen zommigen al 30 milli¬waaren, gedaan is.
oenen, en anderen minder, in dien kortenIn ’t laatst van den jaare 1718 wiert te
tyd had doen winnen , hoewel die henParys gesproken, van een nieuwe Oost-
naderhand weer zoo elendig, zelf metindische Maatschappy op te rigten, en
zommige in de Bastille te zetten, uitge-dat men voornemens was, om Monsr. Pa-

perst zyn.dery, als Consul naar Persien te zenden,
Het verdient ook zyn opmerking, datom daar een comptoir, dat van deze Maat-

de grootste deelgenooten in Vrankrykschappy afhangen zou, aan te leggen.
lieden van den eersten rang waren , die ooltVan veel meer belang egter is het voor
yder een stuk land in Missisippi namen,deze vervallene Maatschappy geweest, dat
en na hun naam noemden, waar onder dede koning 1719. den 17den Junii , deze
koning zeff, als een der grootste, medeOostindische met de Fransche Westindi-
getelt wiert.sche Maatschappy heeft vereenigt, en te

Behalven die toegestaane 50 millioenendier tyd by een openbaar arrest ook alle
was ’er niet alleen wel eens zoo veel in-de gronden, en fondzen, waar op die ge-
geteekent , maar ook weer een nieuwebouwt wiert, wydluftig doen voorstellen.
inteekening van nog andere 5o millioenenNa de vereeniging van deze twee Maat-
toegestaan.schappyen reezen de actien der zelve in de

Men meende ook, dat het ontwerp vanvolgende maand Julii niet alleen tot 260,
zekeren Switzer, Joan Pieter Purry, boy de280 en 290. maar liepen zeer schielyk,
Nederlandschen Gouverneur generaal vanna ’t consent van nog 25 millioenen aan
Swol eerst , daar na ook van de heerenactien te mogen ligten, en 9 jaaren voor
Bewindhebberen der Oostindische Maat-deel op de munt, aan de zelve toegestaan,

schappy in Holland, afgeslagen, en opop den 3rsten Julii al tot 4o5. en in 't be¬
aanbeveeling van de heer Law, in dienstgin van Augustus 1719. tot op 460 en 465
van de Fransche Maatschappyen der In-en men verzekerde verder, dat zy in 2 -diën, den 15den September 1719. aange-jaaren wel tot 8oo stonden te ryzen.
nomen) de zaaken van deze MaatschappyBy dit alles zag men nog in die zelve
een wonderlyke kragt byzetten zou, alzoomaand een arrest van ’s konings Raad van
men op zyn voorgeven ook al beslotenStaat, waar by zyn Majesteit de generaale
heeft, om een Fransche volkplanting inpachten, aan Aymard Lambert toegestaan,

t land
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slaan , dat de brengers der oude actien’t land van Pieter Nuyts , of in dat der
daar voor, tegen ooo aanstonts hun geldCaffers te maken , het welk de tyd ons
konden krygen. Ook zou de Geestelyk-verder zal leeren, of dat mede niet in
heid voor 30 millioenen aan oude actiencukel wind en rook met al hunne actien
voor zich nemen.veranderen zal.

De Engelsche en Hollandsche Maat-Deze gelukkige beginzelen van deze
schappyen by dit zoo schielyk toenemennieuw-vereenigde, en in korten zoo mer-
van decze veel schade te gemoet ziende,kelyk bloesende Fransche Oost- en West-

waakten met al hun vermogen hier tegen;Indische Maatschappyen hadden ook reeds
de eerste by ’t Parlement, en de laatste byde Engelsche actiomsten van America met
haar Hoog Mog:, by welke zy stondeneenige vreeze voor schade , by ’t verder
te verzoeken, dat geen Hollanders in dienstopluiken van dezelve, doen toezien, ge-
dezer Maatschappy zouden mogen gaanlyk zy ook, om ’t zelve na vermogen te
als op straffe van ’t aanslaan, en verbeurdbeletten, door de Commissarissen van den
verklaren van alle hunne goederen.handel, en de plantagien, aan de heeren

Na den 16den der zelve maand zag menRegenten kennis gaven , ten einde zy
2 arresten van ’s koninks Raad van Staataan ’t Fransche hof verzoek geliefden te
Door ’t eerste worden de aanbiedingendoen, dat hunne Maatschappy zich niet
van de Maatschappy der Indien, om aanverder wilde uitbreiden, als na mate van

zyn Majesteit 1500. in de plaats van 1200de breedte van de grond van Missisippy,
millioenen te leenen , aangenomen, enzonder eenigzins in die landen , die met
de koning verklaart daar in, dat hy geenregt de Engelsche Natie toekomen , in
andere actien, nog in oude, nog in eenigete dringen
andere specien , van wat soort die zou-Den 23sten September golden de nieuwe
den mogen zyn, maken zal. Het andereinschryvingen 1150. alzoo de kleine pach-
doet metter daad alle de bedieningen varten den 2esten der zelve maand mede aan

de generale ontfangers der finantien op-de Maatschappyen der Indien toegevoegt
houden , en ordonneert , dat men hunwaren ; ook sprak men dat deze Maat

’t geld, dat zy 'er voor gegeven hebben,schappy alle de Pachten des koninks zou
weder geven zalbestieren, en men alle de inkomsten der

Hier op zyn den 2gsten October, en denAdmiraliteit met de zelve zouvereenigen ;
3den November, de oude actien tot opmits dat men aan den graaf van Toulouse
1200. en de nieuwe tot op 13o5 en 1308de voordeelen, hem als Grootadmiraal van
gerezen. Doch alzoo men te Parys be-Vrankryk toekomende, goed doen zou.
speurt had, dat veele de actien, om deDen yden October wiert aan de voor
groote winst, weder verkoften, en ’t geldnoemde Maatschappy toegestaan, nog ge
buiten ’s lands overmaakten , heeft menmillioenen aan nieuwe inschryvingen, op
middel gevonden, om zulken dien pas afde voet van den z6sten September, te mo-
te suyden , door hen den prys van hungen aannemen; maar, ’t geen velevreemi
eersten inkoop weer te geven , en dezevoorquam , op die zelve dag daalden de
actien aan anderen , die ze houden zouden,oude actien op 830 en 8zo. en de nieuwe
over te dragen. Ook zou men een beginvan 1150 op roiz. om dat de betaaldag
maken in de koninklyke bank , om devan veel actien verschenen, en de houders
groote inschryvingen van actien in dezeniet wel by den gelde zynde, genood
Maatschappy, tot gerief van ’t gemeen inzaakt wierden, om die te verkoopen, en
minder gedeeltens te splitzen. Ondertus-dus geld te krygen, ’t geen yder voor zyne
schen daalden de nieuwe inschryvingenactien, en eene daling, die hier uit na
weer op 1296 en 1295, en de oude denhun gedagten ontstaan kon, deed vreezen-
den 6den November op 996.Den gden October schreef men uit Pa¬

Dit handelen in actien door allerlei na-rys, dat 'er nog 5o millioenen aan inschry-
tien ging te Parys zoo sterk voort, datvin; op de voet van 1o5oyder, waren
aldaar geene herbergen genoeg te beko¬torgestaan; maar vermits die, volgens
men waren. Ook was 'er door de regee-schryven van den pden tot op 760 daalden
ring ordre gestelt, om in de straat quin-had d- heer Law de Bewindhebbers doen
campoix in geen actien, obligatien enzvergeren, en hen de onregtmatigheid
langer, dan tot ’s avonds ten Guuren, tevan de7e duling der actien, daar de prys
mogen handelen.van dit effect zoo deugdelyk goed was

Zy zouden van wegen deze Maatschap¬met veel ernse voorgehouden, en ver
py in Januarii 1720. een uitdeeling van 5roont, dat men in ’t toekomende daar ir
ten 100. doen; doch men wist nog nietdide te voorzien.

van wat voor een hoofdsom die zoudenDe volgende morgen rezen zy weer tot
gerekent worden.800, ’savonds tot 850, en dus vervolgens

Den 2osten waren de nieuwe al op 1408.tet op o50 ; doch de nieuwe liepen op
en den 24sten op 1840. en de oude golden1050, na dat men het middel gebruikt
50 of 6o minder. Men oordeelde , dathad , van aan de deur der Bank aan te-

zy
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betaalt zynde, zoo moet 'er, tot het dra-zy nog hooger stonden te loopen , om
gen van de voornoemde lasten , tot hetdat de voordeelen, die men, by 't ver-
dryven van den handel, tot het equipe-beteren van ’s konings finantien, nog ver-
ren en uitrusten der vlooten, tot het op-der doen zou, voor deze Maatschappy
richten van nieuwe colonien, tot de sol-nog meer en meer zouden toenemen. En
dyen der bedienden in ’t algemeen , zoomen had in ’t laatst van deze maand ge-
in ’t Oosten, als in ’t Westen, immersmagtigden aangestelt om alle geschillen,
eene onbedenkelyke grooter somme gelds,die over ’t koopen en verkoopen dezer

als deze van dien interest jaarlyks , hieractien ontstaan waren, te beslissen.
of daar mede gewonnen worden.Men wil , dat by deze gelegenheid

Uit den handel in Oostindien, daar deveele particulieren ettelyke tonnen gouds
zaaken (zoo bevorens uit de redenen vanmet deze actien gewonnen hebben.
het vereenigen dezer twee MaatschappyenDen 1sten December verstond men, dat
blykt) zeer slegt staan , is dat geenzinsde nieuwe actien reeds tot zooo en zoor
te verwagten.gesteigert waren; een somme, waar over

Dus zoudit dan vorder uit Westindienmen moet verbaast staan, als men nadenkt,
moeten komen ; maar van waar doch-dat zy in de maand Junni des zelven jaars
van Missisippy, daar men zoo breed vanpas zo0 haalen konden.
opgeeft : ’t is zeker, dat de aanleg daarMen zegt, dat de gantsche inleg van alle
nog meest nieuw werk is, en inen moetdeze actien ten lasten dezer beide ver

byzondere groote voordeelen daar by deneenigde Maatschappyen in een somme van
handel doen, eer men maar de ontbre-1500 millioenen bestaat, en dat alle fond-
kende millioenen aan den interest van desen, waar uit deze Maatschappyen hunne

hoofdsomme suppleren en volmaaken zal.voordeelen trekken zullen, voornamelyk
Waar dan al het andere zal van daan ko-in de inkomsten van de generale pachten,

men, moet de tyd eerst de Fransche Maat-en posteryen, in de voordeelen der munt
schappy, en daar na ons, leerenvoor p jaaren, en in ’t jaarlyks ver-yken

Het is zeker, dat, zoo alles op Missi-van ’t zilver der particulieren, bestaan.
sippy tot den handel zoo net geschikt was,Men zegt ook, dat de koning alleen 800
dat yder schip van daar met 1 of 2 tonnenmillioenen aan actien in deze Maatschap-
gouds, zuivere winst, vertrekken kon,pyen heeft, en dat dierhalven zyn Maje
en zy ook al noit eenige schade by hunsteit, en verdere Grooten, de voornaamste
tochten hadden , het echter tot dezeninleggers, en door hun groote overwigt
grooten omssag niet veel zou konnenin staat zyn, om in korte tyd, en by de
helpen.minste verandering , een grooten krak

Ik besluit dan nog eens, dat het eindeaan dit los gebouw toe te brengen , en
hier den last dragen, en dat duuren hierte maaken, zoo ras die fondsen eens wat

voor al noodzaaxelyk is : Doch dat deophielden , dat deze actien nog schielyker
grootste uitrekenuars van vaste voordeelendan zy gerezen zyn, zouden konnen da-
tot nog toe niet voor uit konnen zien,len ; waar by de laatste koopers elendig
hoe dit van een langen duur zal konnenzouden zitten kyken.
wezen, of van waar zulke buitengemeeneDoch gesteld zynde, dat deze fondsen in
winsten komen zullen , die tot onder-wezen bleven, en geen verandering ge-
steuning, en stanthouding, van deze ver-voelden, zoo is het egter een zeer groote

somme, die deze Maatschappy van 1500 eenigde Maatschappyen, en het dragen
van zulke buitensporige lasten, vereischtmillioenen, maar tegen 4 ten 100 jaarlyks
worden.gerekent, aan de houders dezer actien uit

te keeren heeft , alzoo die 6oo tonnen De uitvinder van het groote werk derDe¬ Heer

vereeniging dezer beider Maatschappyen;gouds, of 6o millioenen, beloopt. En t,it¬

vinderbuiten dien worden ’er nog wel 100 mil- en van de fondsen, en voordeelen aan de
van ’t zel-zelve toegevoegt, als een middel om derlioenen renten jaarlyks tot betaling der
ve , be¬

lasten van de overgenomen pachten, enz. koning, en ’t ryk, in korten tyd, van schreven.
alle schulden zeer gemakkelyk te ontvereischt; alsoo sy, die de voordeelen ge-
lasten, is de heer Jan Law, van geboortenieten, ook de lasten met alle reden moe
een Edenburger, een man van uitmun-ten dragen. Waar die somme alleen van
tenden geest, van zeer verheven verstand,daan komen zal, konnen veelen met my
en van zeer ingetogen en besadigden aard,tot nog toe niet zien: want zoo ’t al grif
die in October 1714. uit Holland naarging, dat de generale pachten, de poste¬
Vrankryk vertrok, en niet ophoud dage¬ryen, en al de voornoemde verdere fond-
lyks zyne gedagten over veel nieuwe uit-sen, een somme van in de 4o millioenen
vindingen tot bevordering van den handelopbragten (daar men zeer aan twyffelt
der Fransche Natie te laaten gaan ; hoe¬zoo ziet yder een ligt, dat 'er nog veel
danig hy in zyne aangekogte heerlyk-millioenen ontbreken, om maar dien jaar-
heid van Tankerville, ontrent de Seine,lykzen interest van 4 ten 100 van dit ca-
ook voornemens was een aanmerkens-pitaal op te brengen, welke interest al

waar-
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Men was ondertusschen te Parys zelfwaardige fabryk van lakenen, en andere

van oordeel , dat de gedagten der men-stoffen, op te rechten, en nog andere voor-
schen over den uitslag dezer actien zeerdeelen, waar over men verbaast staan zou,
verschilden, tot zooverre, dat yder daardeze Natie , door zyn verhevene denk-
zeide, dat al het gemunt geld, dat in debeelden , toe te voegen.
wereld is, niet genoeg zyn zou, om deDit heeft ook Pater Poisson, een Fran-
actien van deze Maatschappy, op den voet,ciscaner Cordelier Monnik, een van ’s ko¬
zoo die toen waren, te betalen, ’t geennings predikers, bewogen, om dezen heer
egter niet belette, dat yder van deze actienLaw met een dofreden, over zyn wys beleid
hebben wilde, zoo dat veelen van ’t plattein dit stuk, tepryzen; en hem ook boven
land daar gekomen waren, en hun land-alle bedienaars van staat, zoo van Vrank-
goederen verkogt hadden , om dat geldryk, als van andere ryken, of staaten,
in actien te besteden.te verheffen.

Dit werk heeft ook den geest van denZoo hebben ook die van Edenburg, ver-
heer de la Motte, lid van de Fransche Aca-blyd, dat zoo grooten verstand, en zulken
demie, gaande gemaakt, om een lofdichtuitmuntent man, onder hen geboren is,
op te stellen, waar in hy den Regent zegt,dezen heer, boven ’t regt, dat hem de
dat ’t vinden van den Filosophischen steengeboorte gaf, met veel eer, het regt van
daar by deze Maatschappy niet mag ver-borgerschap onlangs in een goude- doos,
geleken worden; en van den heer Law,wel 3000 ryksdaalders waardig, nevens
dat zyn vindingen geen einde hebben, enandere aanbiedingen van gewigt, opge-
dat hy uit den schoot der armoede heeftdragen.
doen voortkomen een weergadeloozenDen 4den December is hy ook een lid
oververvloed van allerlei schatten.van de Academie der Wetenschappen, in

Den 154en December zag men weer eende plaats van den ridder Renaud, geworden.
arrest, inhoudende, dat de MaatschappyZoo maar de helft , van ’t gene men
der Indien continueren zou te genietenvan hem schryft , waarachtig is, heeft
alle de voordeelen der munt tot den 1stenmen veel redenen om zich te verwonde-
Augustus 1728. als mede alle de regtenren over een man, die, met een verba-

tot het rafineeren, en scheiden van ’t goudzende mildaadigheid , aan deze en gene
en zilver , in de plaats van de essayeurs,godshuizen in Vrankryk een millioen (als
welker ampten vernietigt zouden wor-of het niet met allen was) weggeschon-
den.ken heeft, en dien het aan geen schran-

Op Sondag morgen, den 1oden Decem-dere vonden, om weer een menigte mil-
ber, zag men den heer Law in de Parochie-lioenen voor zich, en andere, te winnen,
kerk van St. Rochus niet alleen deMisseontbreekt, en by gevolg dubbel waardig
hooren, maar men vernam toen ook eerstis, om van allen, die agting voor groote
zeker, dat hy al eenigen tyd te vooren,verstanden hebben, geprezen te worden.
den Hervormden Godsdienst, in handenGelyk hy nu zich zelven door zyn ver-
van den Abt Tonsin, Vicaris van den Aards-heven geest zeer hoog in dit ryk opge
bisschop van Sens, tot Melun afgesworenvyzelt heeft, zoo heeft hy ooks middel
had ; welk voorbeeld zyn vrouw en kin-gevonden, om zyn broeder, die hy naar
deren hebben moeten volgen. En ’t geenVrankryk ontboden had, onder voorgeven,
hy na alle waarschynelykheid gedaan zaldat hy de groote bron was, waar uit hy
hebben , om Surintendant der finantienal deze vonden overgenomen had, mede
te worden , door een middel , ’t geente verheffen, en hem, in zyn plaats, aan
klaar toont, dat hy inwendig zoo beza-ge-’t hoofd der Bewindhebbers van de
digt niet is, als hy uiterlyk aan de meestennerale pachten te stellen. Een fyne streek,
geschenen heeft, en dat hy zyn laatstenom aan ’t Fransche hof nog veel grooter
Godsdienst zoo lang volgt, als die metdenkbeeld van zyn broeder, dan van zich
zyn interest over een stemtzelfs, te geven.

De nieuwe inschryvingen, die den 1adenMen zag ook uit een arrest van den
tot op soo gevallen waren , liepen diengsten December , dat de heeren Baron,
avond nog op 700 en 8oo, alzoo die van dePostet, Ravosie en Lauriant aangestelt wa-
Bank deden bekent maaken, dat zy die totren, om voor de Bestierders der Indische
700 zouden aannemen, waar op zy aanstontsMaatschappy te bezien de papieren van
zoo hoog weer rezen. Ook had men ge-verzekering, die gegeven zullen worden
merkt, dat 'er ondermynders waren, dievan de onderschryvingen dezer Maatschap-
deze daaling gebrouwen hadden , vanpy. Men had ook de algemeene verga-
welke eenige in arrest genomen, en aandering van de Maatschappy tegen den
andere gezegelde brieven gezonden zyn,3osten beschreven , om in de groote zaal
om Parys aanstonts te verlaten. Menvan de Bank te verschynen; en alle, die
sprak ook van een kamer van affurantiedaar so wezentlyke actien bragten, zou-
op te regten, daar men de Indische actienden daar, met het regt van een overleg-
zou konnen doen affureren, op zekeregende stem, ontsangen worden.
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De toevloed der beliepen, zonder dat men kon aantoonen,voordeelige conditien.
dat de fonds daar van onder deze regee-menschen om te betalen in de bank was
ring veel beter was, als onderwylen ko-zoo groot, dat men ’er niet by komen
ning Lodewyk de XIV. die van de briefjeskon.
van Staat , welker discredit haar op 80Den 24sten December stont de heer Law
ten 100 verlies heeft doen vallen.Thesaurier generaal of Opperfinancier van

Ondertusschen wierden de actien van denVrankryk te worden. Hy was ook kerk-
Ssten tot den roden in de koninklyke Bankmeester de boneur in de plaats van den her-
tot 1885 aangenomen, en tot 1900 afge-tog van Noailles gemaakt.
levert, en die van de eerste-inschryvingenTe dier tyd waren de nieuwe inschry-
tot 1390 in de comptoiren ontfangen, envingen op 1930, en men twyffelde niet.
tot 1400 afgegeven. Ook had de Maat-of zy zouden op den laatstgemelden dag
schappy de koop en verkoop der actiennog op zooo, en hooger, loopen.
tot den 154en dito opgeschort, om perDen 3den Januarii 1720. bleek, dat die
interim tyd te zetten, tot het ontfangenvan de Indische Maatschappy een ontwerp
van zoo livres premie contant, waar voorgemaakt hadden , om zich van Mada-

gascar weder meester te maaken. zy haar verbind over zes maanden na dezen

Den 6den waren de actien, die men in die actien op 2200 te leveren.
Den 15den schreef men van Parys, datde Bank verkogt, op poo en 910. Men

men by een nieuw arrest van den Raad dehad ook, ingevolge van de resolutie kort
deschulden der Bank tot circulatie vante voren genomen, en in de generale ver-

gadering der Indische Maatschappy vast¬ briefjes tot 1000 millioenen vermeerdert
had. Welke schikking (gevoegtgestelt , twee comptoiren in de konink by
t geen de Maatschappy van Missisilyke Bank opgeregt, het eene , om de ppi

actien te koopen, het ander, om die te reeds door hunne actien schuldig is, die

na de prys , waar op zy toen waren, 2yverkoopen, op conditie van yder dag de
de 4ooo millioenen capitaals beliepenprys der zelve voor de poort der Bank te de

uiterste ongerustheid gaf aan alle ,plakken, zonder den handel in de straat die

Quinquampoix te benadeelen. geen interest in deze twee Maatschap-
Ook was den yden dito aan de Bank aan- pyen hadden, om dat zy al 't contant geld

geslagen, dat men de actien tegen 1870. opslokten, en om dat, indien 'er een te-

en de onderschryvingen tegen 1320 2.nne- genzin van de briefjes in de commercie
men, en de actien tegen 1885. en de on- komen mogt, Vrankryk in een discredit,
derschryvingen tot 1330geven zou; kort veel gevaarlyker als waar in het zich on-

te voren had men de actien tegen 1880. der de laatste regeering gezien heeft,
en de onderschryvingen tegen 1340 ver- vallen zou. En dit was ook oorzaak,
kogt, en de actien tegen 1865. en de on- dat by na van geene plaats van dit ryk
derschryvingen tot 1330 gekogt, en de negotie met de uitheemsche landen ge-
actien nam men dien avond nog tegen schiedde , ’t geen ook ’t circuleeren der
1870. en de onderschryvingen tegen 1340 wisselbrieven by na geheel deed ophouden.
aan, terwyl men de eerste toen daar te- Den z9sten deed de Vlaatschappy ’s mid-
gen 1885, en de tweede tegen 1350 gaf. dags in de Bank aanplakken , dat zy

Ondertusschen vernam men ook, dat de ’t koopen en verkoopen der actien tot den
heer Law Controlleur generaal der finan- 104e. Februarii opschorten zou, en con-
tien gemaakt was, en dat vier heeren, tinueeren de actien en onderschryvingen
te weten, Pelletier des Forts, Pelletier de tegen de zelve prys, als zy laatst golden,
la Houssaye, Dormesson en Fagon, tot In- in betaling van premie, die zy deed uit-
tendanten der finantien aangestelt waren deelen, te ontfangen. De onderschry-

Terwyl dit te Parys nu dus met de actien vingen waren kort te voren op 1300, da-
liep, verlangde men daar zeer te verne- lende nog die zelve dag op 1277. als wan-
men , wat mesures men in Engeland en neer ook de premien i; ten iooverloren,
Holland, wegens de betaling der wissel- doch den 2den Februarii waren zy ; ten
brieven nemen zou. Ook hadden de al- 100. En de heer Law scheen al de ob-
daar aanwezende Ministers van deze twee staculen, die hy ontmoet had , om de
Mogentheden aan de heer Law vertoont, Bankbriefjes door ’t geheele ryk te doen
dat men het aanmerkte als strydig tegen circuleeren, te boven te komen.
de natuurlyke billykheid , dat de Fran- Den 3uen wierden de inschryvingen nog
schen wisselbrieven op andere landen zou- voor 920 aangenemen, en betaalt. En
den konnen trekken, daar de betaling in niet langhier na wiert in de generale Ver-
geld geschied, terwyl men hen binnens gadering geresolveert al de inkomsten en
lands authorizeeren zou, om de vreemde- fondsen van de Bank aan de Missisippize
lingen niet anders te rembourieeren als in Maatschappy te trekken , die aan den

koning jaarlyks zoo millioenen, en yderpapier van een Bank , die met die van
vierendeel jaars gomillioenen voor af ge-Missisippi gemengt was, waar van de ver-
vende, verstrekken, en dan verder meteenigde schulden 4o00 of cooo millioenen

al
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len by dit arrest bespeurde, en dat, zoo hetal de schulden der kroon belast blyven
stand bleef grypen , het dan geheel metzou; ook stelt die Maatschappy zich borg
den koophandel gedaan was.Op welkvoor zyn Majestcits inkomsten, terwyl
vertoog den 26 en zysten Mey in dienzyn Majesteit ook weder al de papieren
Raad besloten wiert ’t zelve te herroe-der Maatschappy guarandeerde.
pen, en by een ander arrest den 28sten ditoIn ’t midden van April 1720. zei men
uit ’s konings naam te doen afkondigendat ’t Parlement de opene brieven van Sur-
dat de Bankbriefjes de zelve cours en va-Intendant generaal der finantien in faveur
leur voortaan zouden hebben, als bevoo¬van de heer Law geregistreerd had , en
rens , eer ’t arrest van den 2rsten dito af¬dat de heer Darmenonville in zyn plaats
gekondigt wastot Controlleur generaal der finantien

Dit alles konde niet beletten , dat dezou benoemt worden.
Indische actien den 28sten by na al haarIn ’t laatst van April was de heer Law
credit verloren , alzoo zy op coo livresonophoudelyk arbeidende aan de zaaken
daalden , hoewel zy ’s avonds tot 550welkerder Oostindische Maatschappy,
en den 29sten tot 650 weer reezen; dochschulden en pretensien op Madagascar men
den 3rsten dito vielen zy tot op aoo livres.met vlyt examineerde. Ook was men

Wat den heer Law belangt, men zeidehier van voornemen om op eenige kust,
dat de heer Desmarets, ofeen ander, Con-half wegen China colonien op te regten,
trolleur generaal zou zyn. En men schreefen vervolgens de commercie in dat ryk
den 31sten Mey, dat hy zyn dimissie ver-voort te zetten, om dat men hier susti-
zogt, en den 3osten die bekomen had.neerde, dat men die met meer voordeel,

Men prees ook den hertog van Bourbonals de Oostendische Maatschappy, zal
over zyne kloekmoedigheid, gestadig be¬konnen doen, schoon men wist, dat die
toont in de concepten van den heer Law100 ten 100 op verscheide ladingen ge-
tegen te gaan, behalven dat by den zel-wonnen had. Ook hadden die van deze
ven ook zeer leelyk uitgemaakt had; hoe¬Maatschappy considerabele sommen in
wel anderen weer meenden, dat de heerBankbriefjens aan die van St. Malo ge-
Law volkomen in zyn fatsoen hersteltzonden , van welke zy 20 schepen tot
Was.hunnen handel gekogt had, behalven nog

In ’t begin van Junii was, niet tegen-4 of f schepen in Engeland, en elders,
staande men weer begonnen had de brief-voor de zelve gekogt.
jes van 10000 en 1000 tegen briefjes vanDen 2rsten Mey wiert een arrest afge-
100 en 10 livres te verwisselen, het dis-kondigt , waar by de houders van deze
credit dezer briefjes nog zoo groot, datactien op eene klap 20 ten 100 ftonden
men de buitenlieden niet dan met veelte verliezen , waar op ten cersten een
moeite bewegen kon die aan te nemen,buitengemeene beweging tegen den heer
en men vreesde in ’t toekomende dat hetLaw volgde; zoo verre dat op den zosten
nog veel erger gaan zou, en dat de le-in ’t paleis rojaal besloten wiert , dat de
vensmiddelen, die toen zeer hoog opssoe-heer Law niet meer Controlleur generaal
gen, in 't vervolg niet, of zeer weinig,der finantien blyven zou. Ook wierden
stonden ingebragt te worden.'er twee officiers van de Switzersche guar-

Dit alles heeft men nog met een arrestdes aan zyn huis gezonden, om hem te
van den 2den Junii zoeken te verzagtenbewaren, ter tyd toe dat zyne reekenin-
waar by geordonneert wiert, dat aan algen door Commissarissen zouden nagezien
die gene, die de Bankbriefjes bevorens uit-zyn.

gegeven of ontsangen hebben met 2o tenAangezien nu ’t voornoemde, den 2rsten
1oo verlies, dit geleden verlies, volgensafgekondigt, en tot zoo merkelyken ver-
’t arrest van den 2rsten Mey, weder zalmindering der Bankbriefyjens en actien
moeten vergoed worden, volgens ’s ko-dienende, in den Raad der regeering niet
nings arrest van den zysten dito waar byeens bekent gemaakt was, zoo vertoonde
hy die briefjes in hunne volle waardede hertog van Bourbon, hoofd van dien
hersteld. Al te zamen zaaken , die eenRaad, den prins van Conti, en een groot
groote verwarring gaven, gelyk allesgetal andere heeren van aanzien, aan den
daar op ’t einde ook zoo droevig afge¬Regent, hoe grooten verslagenheid, en
loopen is, als duizenden van lieden totwanhope , men alomme onder de inge-

hun groote schade weten.zetenen over ’t verlies van hunne midde-
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VYFDE HOOFDSTUK.

VAn de vaart en handel der Deenen op Oostindien. Hunne gevallen op Ceylon-
o Marcellus Boschhouder verlaat trouwloos den dienst der Nederlanders. En be¬

geeft zich in den dienst der Deenen. Zyn dood verydelt den aanleg der Deenen aldaar
Gule Gedde , hun zeevoogt , keert weer naar Denemarken. Hun handel in andere
Indische Gewesten. Namelyk op Trangebaar, ’t geen zy bezitten. Opperbestierders
der Deenen in Indien. Geval van Barent Pelsaart in Manilha. Hun verder aanleg
en handel, op andere plaatzen van Indien. De vaart der Spaanjaards op Oostindien
van weinig belang. Uitgenomen op de Philippines. Wanneer die door hen ontdelt, en
door anderen bevaaren zyn. ’t Getal der zelve, Kaart 'er van, en die beschreven. Lu-
con. De Baai van Manilha met een Kaart ’er van. En de stadt beschreven, en afge-
beeld. Benevens de verdere Philippines. Bagimanockan. Mindora. Limahan. Paragoa.
Doy. Mayo. Cox-eiland. Mauritius. Coyo. Dogeve. Marenduc. Table. Panay.
Neges. Celo. Leta. Tgan. Borias. Tigoero. Masbatta. Abuyo. Matan. Bankingle
en Capul. Tandaja. Mangindanao. St. Jan. Vaart van die van Oostende op Oost-
indien, onder de vlag des Roomschen Keizers. Pogingen der heeren Bewindhebberen

By verscheide Memorien , aan haartot stremming dezer vaart der Oostendenaars
Hoog Mog: aangeboden, opengelegt. Met vertooning van het ongelyk , ’t geen hen
daar by word gedaan. En met verzoek aan haar Hoog Mog. om dit te beletten. Van
de vaart en handel der Nederlanders in Oostindien. Die uit de grond opgehaalt word.
Hoe de Spaansche vervolging hen daar eerst toe gedwongen heeft. Hunne zugt voor den
Koophandel en geregtigheid. Tochten der Nederlanders naar ’t Noorden , om in
Oostindien te komen. Bereiken by de zelve hun oogwit niet. Eenige schepen voorby de

kaap naar Indien gezonden, op ’t berigt door Cornelis Houtman bekomen.

Hoogheid, was , om dien vorst in eenIA de Fransche Natie komen ook
naauwe vriendschap met den Nederlandde Deenen onder die gene, die
schen Staat te verbinden, alzoo trad hytochten naar Oostindien onder-V
den 1rden Mey met dezen Boschhoudernomen hebben, voor
ook in onderhandeling , van welke wyZy hebben al zeer vroeg op Ceylon ge-
onder Ceylon nader zullen spreken, aan-vaaren , het geen zyn oorspronk uit dit
gezien wy dit hier maar, zoo verre hetwonderlyk, en vry zeldzaam voorval
in opzigt der Deenen te pas komen zal,kreeg
willen aanhalen. Wanneer nu Boschbou-In’t jaar 1609 zonden haar Hoog Mog.
der zyn werk, tot zyn genoegen, en tenen prins Maurits, aan Cenuwieraat Adascyn,
voordeele van zyne heeren en meesterskeizer van Ceylon, eenige brieven van den
verrigt had , verzogt hy weder te ver-15den September en gden October met ze
trekken; doch de keizer wilde hem daarkeren onderkoopman, in dienst der Oost
toe geen verlof geven , voor reden by-indische Maatschappy, Marcellus Bosch-
brengende , dat men hem belooft had,houder genaamt.
dat daar eenige Hollanders, om alles metDeze Boschhouder, onder ’t oppergezag
hem te beraadslagen, blyven zouden; envan den eersten Nederlandschen opperge¬
indien hy daar niet blyven wilde , zoobieder van Oostindien, Pieter Both van

verklaarde den keizer ook zyne brievenAmersfoort, met de swarte leeuw uitge-
niet als wettig aan te willen nemen, enloopen, en met het schip de windhond
by gevolg die gantsche onderhandelingop de kust van Choromandel verschenen

voor ongedaan, en zich daar aan geen-zynde , zoo heeft de president der Ne-
zins verpligt te zullen houden.derlandsche Maatschappy aldaar, de heer

Dus moest hy , wilde hy zyn gantschenJohan van Wezik, den zelven ten eersten
tocht en handeling, zoo voordeelig voornaar Ceylon voortgezonden.
de Nederlandsche Maatschappy, niet ver-Hy quam den 8sten Maart 1612. eerst by
ydeld zien, in weerwil daar blyven.dien keizer in zyn hofstadt, Candi, le-

Hy was by dien keizer zeer bemindverde zyn brieven, die zeer gunstig ont-
die hem prins van Mingone Cokkelefangen wierden, over, en had de eere van
Corle, Ananagepora, diwitigaal, mitsnevens dien vorst op een vergulde stoel,
gaders Heer van de ordre der Gulde Zon,die met een wit kleed (de grootste eere
voorzitter, in den Hoogen Krygsraaddaar te land) bedekt was, geplaatst te
tweede in den Geheimen Raad, en alge-worden.
meen zeevoogt, enz maakte, klaare merkGelyk nu ’t oogmerk van dit schryvens
teckenen van ’s keizers agting voor hemhaarer Hoog Mog: en van zyn prinselyke
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die zelf zoo verre ging, dat die vorst niets Denemarken te begeven, daar hy den
ondernam, zonder zich eerst met hem te 164en Junii 1617. is aangeland, en den
beraden. 3osten Maart ’s jaars 1618. een contract

Na dat dezen Bosobhouder dien keizer tusschen de kroon van Denemarken, en
nu eenige jaaren van zyn raad tegen de den keizer van Ceylon, gemaakt heeft,
Portugeezen, en anderen, gedient had, ’t geen koning Christiaan IV. niet alleen
kreeg hy in’t jaar 1615. den oden Mey bekragtigt, maar waar op men ook goed-
verlof van hem , om naar de kust van gevonden heeft , hem nog in dat zelve
Choromandel over te steken, om te zien aar met een schip en jagt uit Denemar-
of by daar de beloofde hulp tegen de Por- ken met zyn huisvronw (die hy de prin-
tugeezen zou konnen bekomen , en om ses van Mingone noemen liet) weder naar

Ceylon te zenden.te cer en te vaster dit te bewerken,
had die vorst hem als zynen gezant en Men voegde daar eenige huisgezinnen,
gevolmagtigden met zoodanige geloofs- en ook een goed getal soldaten by, om te

toonen , dat het den Deenen ernst wasbrieven voorzien, als 'er vereischt wierden

zich daar niet alleen te vestigen, maarom uit zyn naam met alle prinsen en
vorsten daar over te handelen , met be- om ook den keizer met een krygsmagt
lofte van alles , ’t geen hy verrigten en te ondersteunen ; , doch de prins van
sluiten zou , van waarde te zullen hou- Mingone quam op de reize te sterven,
den. naar welkers dood veel van dit medege-

Met deze volmagt dan vertrol-ken zyn- nomen volk, zoo ras het op de kust van
de, quam hy den pden Junii op Mazuli- Choromandel quam, verliep, ’t geen de-
patam , doch de Directeur, Hans de Haze, zen gantschen tocht en onderneming der
vond geraden dezen Boschhouder met zich Deenen alhier verydelde.
naar Bantam te nemen, om daar met den Boschhouder had van Christiaan IV. voor
tweeden oppergebieder van Indien , de rekening van den keizer van Ceylon een
heer Gerard Reynst, over de verzogte by- schip, en een jagt verkregen, waar by
stand der Nederlanders tegen de Portu- die van de Deensche Oostindische Maat-

schappy, in ’t jaar 1618. te Coppenhagegeezen te spreken; doch by hun komst
te Bantam dien heer overleden vindende, opgerigt, nog f schepen voegden, die
zoo wiert goedgevonden Boschhouder, op zy onder ’t bevel van een Deensch edel¬
zyn ernstig verzoek, na het vaderland te man, Gule Gedde, naar Ceylon zonden.
zenden, om zyne volmagt voor haar Hoog Zy quamen, na 22 maanden omswer-
Mog. , den prinse van Orangie, en de vens, en na ’t verlies van Boschhouder, en
heeren Bewindhebberen, open te leggen, zeer veel van hun medegenomen volk, in
en aldus met meerder hoope van een goed t jaar 1620 eerst op Ceylon, eenige voor
gevolg dit gewigtig stuk daar te benan- Baticalo, andere in de baai van Cotiar,
delen. en eindelyk alle by een, ten anker.

Hy quam behouden in Holland; maar Gule Gedde gaf door eenige van zyne
was daar zoo ras niet aangeland, of vergeten bedienden, die hy naar Candy zond, ken-
zynde, dat hy noit van zyn dienst, eed nis van ’t getal, en de komst der schepen,
en verpligting aan de heeren Bewindheb- en daar nevens ook van de dood van Bosch-
beren, ontslagen, en dus al, wat hy daar houder, verzoekende nu yerder te mogen
op Ceylon of in Candy wiert, in hunnen weten , wat hy zou te doen hebben.
dienst, naam, en ten voordcele van hen Zoo ras vernam de keizer niet , dat de
daar geworden, en aldus nog even als te prins van Mingone dood, en dat de
voren , in rang beneden hen , en maar gantsche uitreeding en bezending van deze
een dienaar van zyn Meesters was , be- schepen, met alle de lasten daar op geloo¬
toonde hy zich nogtans by zyne verschy- pen, al vry hoog op zyne rekeningge-
ning voor hen zoo trots en verwaand, stelt was, of hy stond zoo wel over het
dat ny, als prins van Mingone, en als ge- eene als over ’t andere verbaast, en loo-
zant van zoo magtigen keizer, zich hoog- chende oit aan Boschhouder last hier toe
moedig en opgeblazen aanmatigde , dat gegeven te hebben.
hy rang boven hen behoorde te genieten, Hier op reezen tusschen de Deenen en
’t geen nogtans de heeren bewindhebberen den keizer swaare twistredenen , waar
geheel anders begrepen, en dus hem ook mede de eersten niet anders dan woorden
niet anders dan hunnen dienaar, gelyk hy tot betaling kregen, en verder na den
nog was, handelen wilden. dooden prins van Mingone , wiens lyk

Dit speet dezen eerzugtigen prins van met dat van zyn zoontje nog aan boord
Mingone zoodanig, dat hy, om zyne was , doch waar aan zy niet dan last en
Heeren en Meesters dit affront, zyn hoog- stank hadden, gewezen wierden ; wes-
heid, met zoo veel versmading van al halven zy hun verhaal op zyn goederen,
zyne waardigheden, aangedaan, betaalt die zy byna alle verbeurt verklaarden,
te zetten, zich zelven niet ontzig, tegen zogten ; laatende maar zeer weinige der
zyn eed en verpligting aan, zich naar zelve aan zyn weduwe, behalven ’t geen
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zy by oogluiking nog verborg, alzoo
zy geen schuld hier in had. Hun wraak
tegen Boschhouder ging zoo verre, dat zy

doch dat van zynzyn lyk zeer slegt,
zoontje vry deftiger, ter aarde bestelden,

zy, niet zoo zeeren het laatste deden

om de zoon, als wel om dat de koning
van Denemarken over den zelven ten
Doop gestaan had

Zy hadden ook bezorgt, dat de princes
van Mingone met dry staatdochters, en
een oude dienstmaagt, naar Candy aan
het hof gebragt was ; van waar zy3

jaaren daar gebleven zynde, op ’t verzock
van den Deenschen generaal, Roeland Carpe,

met haar gezelschap door den keizer Ze-
nerat Adascyn naar Trinkenemale gezon¬
den is

Na dat Gule Gedde zich nu van deze
princes met haaren stoet ontlast had, ver
zeilde hy van Cotiar naar Baticalo, om
daar ’t nader goedvinden des keizers af te
wagten ; maar zoo ras was hy niet ver
trokken, of ’t volk der andere schepen,
in de haven van Trinkenemale verbleven,

liep een der zelve af, ’t geen in het uit-
zeilen op een blinde klip in stukken stiet,
en hoewel ’t volk ’er meest af, en met
kleine vaartuigen op de kust van Choro-
mandel quam , zoo hadden zy 'er niets
aan, vermits zy daar, of by de Neder
landers of by de Portugeezen , dienst
namen

Dit vernam Gule Gedde niet lang daar
na met zooveel ontzetting, dat hy, voor
meer diergelyke ongevallen en oproer on-
der zyn volk , dat al by een schaarde,
vreezende , goedvond weer naar Dene-

Gule

marken te keeren, ’t geen de PortugeezenGedde,
hun met veel blydschap vernamen, vermits zy
teerctie zulke nieuwe buuren daar niet van nooden
keert naai nadden, en die maar met een scheel oog
Dene

aanzagen. Dit is het al, ’t geen ik vanmarken

den handel der Deenen op Ceylon wees
te zeggen.

Zy hebben in oude tyden ook op Banda

Hun han- gevaaren, en het is zeker, dat de wilde
koebeesten, die men nu nog op het Ban-del in an

dere Indi diten eiland, Rosingein, vind, door hen
sche Ge daar eerst gezet, en zedert zoo vermeer-
westen. dert zyn

Dus plagten zy ook een comptoir, al
voor den jaare 1632. op Macasser te heb-
ben, alwaar de generaal des konings van
Denemarken, Roeland Carpe of Crape, in
dat zelve jaar met  schepen quam, en
daar zy toen een logie hadden, vaarende
van daar naar de Kust, Bengale, enz.

Al voor ’t jaar 1646. voeren zy ook op
Mocha, en hadden voordie tyd daar ook
een comptoir, maar hun handel hier op,
of liever hun ontzet tot voortzetting van
den zelven, was zoo slegt, dat zy toen
hun comptoir al verlaaten hadden.

Van meerder belang was hun handel

OOST-INDIEN,

op de kust van Choromandel, hoewel zy
aarlyks maar een schip 2of 3 uit Dene-
marken kregen, ’t geen nog wel somtyds
een jaartje of twee miste, en overgesla-
gen wierd

Zy hebben hunne voornaamste handel¬oc

melyk ofplaats en vastigheid tot Trangebaar al van
Trange¬ouds her gehad, alwaar zy zedert ’t jaar

baar.1618. de vesting Dansburg gebouwt, er
geen 27

die met 4 punten , 2 hooge en 2 lage, bezitten.
voorzien hebben , van het welke een

Deensch Edelman, Offe Godde van Tome-
7up-Gaard , wel eer zeevoogt in Dene-
marken , de bouwheer was. Het legt
ontrent twee musquetschooten van strand,
in een effen land, of op een vlakte, op

een grond , die steenagtig is hoewel
van een zandige landstreek omringt. Het
slot is vierkant, en van gebakken steen
gebouwt, rondom het welke een drooge
gragt, die met pallissaden bezet is, loopt.
Men heeft in ’t zelve ter regterhand, zoo
als men daar in komt, een vry groot huis,
waar in de opperbestierder van hunnen
handel in Indien woont nevens welke

nog eenige andere steene, hoewel kleine,
huizen stonden, bezet van in de 30 be-
dienden, waar onder 15 of 16 krygslie-
den waren.

Bewesten deze vesting legt de stadt
Trangebaar, die wel ruim van anderhalf
1000 , doch maar leeme en zeer slegte
huizen voorzien is, welkers ingezetenen
zy voor yder huis een ryksdaalder jaarlyks,
voor hun vrydom en handel hier, aan hun
opperbestierder doen betalen ; hoewel

ook de Deenen uit kragt van zeker oud
tractaat gehouden waren jaarlyks aan de
vorst van Tansjouwer zooo ryksdaalders

te geven

Deze stadt, die in ’t jaar 1715. redelyk
volkryk was , is met een sterke muur

omringt, gelyk ook haare bolwerken van
geschut en ammunitie (volgens opgave
der Deenen zelf) zeer wel voorzien. Men

heeft 'er ; kerken; die der Deenen, Sion,
die der Lutersche nieuw bekeerden (ze¬
dert ’t jaar 1705. tot 1715.) Jerusalem ge-
naamt, en die der Roomsch Catholyken;
chalven nog een Mobhammedaanschen

en vyf Pagoden of Heidensche tempels
Onder het territoir dezer stadt behooren 15
burgten, of dorpen, van welke Borejaar
’t grootste, by na zoo volkryk als Tran-
gebaar, en van verscheide Pagoden en
Mohhammedaansche tempels voorzien is.
Tiliaar word het tweede genaamt, waar
naar toe men van Trangebaar op een
groote weg gaat , die met twee reijen
boomen beplant is, vol van veelersei roo-
de, witte en geele bloemen, die zy ge-
stadig dragen. Behalven deze zyn’er nog
verscheide andere plaatzen, die ik, alzoo

haare naamen my niet te binnen komen.

overstap. Aan de zeekant heeft men daar
op
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geluk, dat hy zeer wel van al zyne mede-op de tusschenwydte van alle 6 of meer
genomene goederen afraakte ; maar alsmylen , tot 9 of 1otoe, gestadig of
hy nu weer zeilree lag, en na genomen af-een fort, of stedeken, of een dorp, van
scheid van den Spaanschen opperbestierder.Europeërs bewoont.
nog maar een anker te ligten, en al deZy hebben van tyd tot tyd hier ver-
andere reeds binnen boord had, zoo be-scheide opperbestierders van hunnen han-
gaf hy zich in de chaloep naar strand,del in Indien gehad.
voorgevende daar nog eens te willen vis-De oudste, die my voorkomt, is ge-
schen; hoewel het hem nietom de visch,weest, de voornoemde bouwheer der
maar om ’t peilen der gronden alleen, tevesting, Gule Gedde, en daar na Roeland
doen was. Dit wiert zoo behendig nietCarpe, die ’t al eenige jaaren aan een ge-
gedaan, of de omzigtige Spaanjaards,weest is, en 1632. op Macassar was, daar
berigt dat 'er een lootlyn in dat vaartuigzy toen ook een logie hadden.
was, en wel wetende dat die tot ’t vis-Na dien tyd is'er zekere Barent Pessaart,
schen niet te pas quam , kregen ’er deof Pelsaart, geweest, die (zoo Georg An-
snuf af in de neus, voeren hem na, endriesz omstandig beschryft, en voor wiens
bragten hem als een verspieder, door derekening wy dit verhaal laaten) voorge-
Hollanders uitgezonden, naar strand toe,nomen had van Dansburg een tocht naar

en lieten hem , zonder eenige verdereJapan te doen , waar toe hy een groote
regtspleging, door een scherpregter, doormenigte rocchevellen, daar tot het maa-
hen daar toe medegenomen, maar opken van cabinetten en comptoiren zeer
t strand de kopafslaan, en ’t zelve ontren-getrokken, vergadert en reeds ingescheept

de plaats, daar hy visschen wilde, op eenhad, in hope van daar groote winsten op te
staak zetten ; verklaarden het schip, endoen. Hy begaf zich dan op de reis, doch,
de goederen verbeurt, en hielden al deby Malacca gekomen zynde, wilde hy de
Deenen, tot dat zy hun losgeld betaalden,gewoone visitatie aldaar niet ondergaan,
als vive gevangenen, maar al de Hollan-en belastte den schipper het maar te laten
ders sloegen zy in de keten, en verwe-doorstaan, en voorby te zeilen; doch hy
zen hen tot allerlei slaafagtige diensten.wiert agterhaalt, en eerst daar, en daar

Al deze ongelukken quamen Pelsaart,na te Batavia, met zyn schip opgebragt,
en al de anderen, over, door een Mala-en vermits zy hem verdagt, en het daar
baarschen jongen , dien hy ’s avonds tevoor hielden, dat hy door de straat Palim-

vooren over het breken van een glas elen-bang naar Batavia zogt te stevenen, zoo
dig geslagen, en die zich, over boordstont men in beraad aldaar, om schip en
springende, naar land begeven, zyn gantschgoederen verbeurt te verklaaren ; doch,
voornemen aan de Spaanjaards ontdektop zyn ernstig verzoek , wiert hy na
en zich dus aan hem gewroken had; overveel talmeryen ontslagen; doch op deze
al het welke de gevangene Deenen naarvoorwaarde, dat hy naar Manilha, en de
Dansburg omstandig berigt overzonden.Philippynsche eilanden , daar de Spaanjaar-
Deze Pelsaart komt my in’t jaar 1645.den ’t gezag voerden, zeilen, en men hem
den Ssten Mey, als een contract van ze-verscheide waaren, daar zeer getrolken,
keren handel met ons makende, voor-medegeven, en verder van volk en leef-

Ontrent ’t jaar 1646. niet lang na dattogt ten zynen kosten voorzien zoude.
Pelsaart zyn hoofd dus met visschen ver-Pelsaart nam deze voorwaarde, metze-

loren had, wiert Willem Layal, een Deenkeren geheimen last, daar het de Neder-
van Elzeneur, met het schip Christiaans-landers meest om te doen was, aan, en
haven, uit Denemarken gezonden, omde afspraak was, dat hy onder een Deen-
als oppergebieder der Deensche Natie totsche vlag (alzoo de Nederlanders toen
Trangebaar in zyn plaats te volgen.met de Spaanjuirden in oorlog waren

Hy had de dood van Pelsaart op zyndien tocht doen zou

reize, eer hy te Dansburg quam, al ver-Deze reukelooze daad van Pelsaari
staan ; doch als hy daar aan, en verder tewiert egter niet van alle, die op dit schip
land, gekomen was, wilden de Deenen,waren, goedgekeurt, ja daar zyn ’er on-
die met twee Pfarheeren in de vesting wa-der geweest, dic hem vooreen openbaren
ren, hem daar niet inlaaten, maar haaldenschelm uitscholden, en niet meer met hem
de brug voor hem op, en zeiden, hemvaaren wilden.

niet te zullen erkennen, voordat zy zyncPelsaayt vertrok ondertusschen met nog
brieven van geloof eerst gezien hadden;sO Hollanders, die hem toegevoegt wier-
voor reden gevende, dat hy te voren inden, en met zoodanige waaren, als men
den dienst der Hollanders geweest, enoordeelde daar best gewilt te zyn. Na
hen niet bekent was, dat hy van den ko¬dat hy te Manilha, de nooftstadt der Spaan-
ning van Denemarken, om dat ampttejaarden op ’t eiland Lugon, ten anker
bekleeden , daar zou gezonden datjagekomen, en by die natie gemerkt was,
het dwaasheid zou zyn, hem hier in opdat het een Deensch schip was, zoo wiert
zyn bloot zeggen te gelooven-hy zeer wel ontfangen, en hem veel eer

Layn.en vermaak aangedaan. Ook was zvn
I. DEEL.
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den koning van Golconda, om door groote HunLayal, zyn oppergezag hier door ge-
geschenken een koninklyk bevel, om in verderkreukt agtende, dat hy de papieren, tot

aanleg, endie stadt te mogen handelen , van dierbeveiliging van ’t zelve, aan zyne minde- handel,
op de mevorst te bekomen, ’t geen hy,ren, en oedienden, zou moeten vertoonen, pandere

nigvuldige verzoeken, hen in’t jaar 1678 piaatzenvond goed de vesting te belegeren, en te
van In-door toedoen van eenen hoofdman Wille-beschieten , waar door de belegerden na
dien.kens (die te voren in dienst der Hollan-aancenige dagen twee uit den hunnen

ders , en nu haar hoofd was) eindelyk9Layal zonden, met verzoek van zyne
wel toestont , doch naderhand door de5loofsbrieven te zien, die de zelve na
porlogsgevalien , en den ondergang vana¬hooren gevonden, en berigt daar af

dien vorst , van weinig vrugt voor hengeven hebbende , zoo wiert hy op deze
geweest is. Te Viziagatam , een dorpvoorwaarde binnen gelaaten; dat hy aan
12 mylen van Bimilipatam, hebben zy oolalles , ’tgeen by hen alleen voorziglig-
een huis, en op Mazulipatam hebben zyheidshalven gedaan was, niet gedenken,
een groote logie niet verre van ’t huis dernog dit aan hen wreeken zoude; hoewel
Franschen , en ook daar hunne hoofdenhy dit zoo net na de letter niet nageko-
gehad, van welke de laatste eene Wilkenmen, maar zyn tyd , om dit onder een
Wiggers geweest is, die, naar Batavia ver-anderen naam aan de voornaamste aanzet-

trokken zynde, op Trangebaar niet weerters betaalt te zetten, zeer wel waarge-
verschynen dorst; vervangen zynde doornomen heeft. Onder dezen Layal heeft
een gemeen soldaat, die in ’t jaar 1685.de Deensche Maatschappy ook niet veel
door hunnen Commissaris van Bengale envoorspoed, maar ’t ongeluk gehad van
Mazulipatam geligt, en na welken aldaar’t schip Christiaanschhaven, en de goude
geen ander gevolgt is, om dat hunne zaa-Zon , ’tgeen op de t'huisreize in Enge-
ken op deze gantsche kustzedert ettelykeland door storm binnen gedreven, en prys
jaaren zeer slegt begonnen te loopen, omverklaart wiert, te verliezen.
niet te spreken van de ontmoetingen, dieNa Layal meene ik , dat daar Paul
zy met den korzeligen vorst of Nayk vanHanszen het oppergezag gevoert heeft,
Tansjouwer gehad hebben, die zich nietdie ’t jaar 1655. daar gestoryen, en alzoo
ontzag hunne gevolmagtigden, schoondaar toen geen andere Deenen van aan-
zy al een fraai geschenk mede bragten,zien waren , voor eerst door eenen kon-

te arresteerenstapel, Heskel Andrieszen, onder de naam
Zy plagten ook tot in ’t jaar 1683. toevan sleutelbewaarder, vervangen is; die

een logie op Bantam (daar hen de han-dat bewind, hoe zeer hy zich ook in den
del en langer verblyf zedert ontzegt isdrank verliep, met zyn gaauw Mistys
en ook een diergelyke in Bengale te heb-wyf tot in ’t jaar 1669. nog al vry wel
ben, en ontrent ’t jaar 1669. ook nu enwaarnam ; hoewel hun handel daar in
dan op Malacca, en meer andere plaat-de voorgaande tyd van weinig belang
zen, te vaaren; maar dit alles heeft zeerwas; op welke tyd dan, na lang wagten
weinig konnen beschieten, ten ware zy,al menigmaal van de Hollanders met 14
zomtyds op dezen of genen vorst zyn sche-of i5 soldaten tot verdediging van hunne

vesting ondersteund zynde) ’t schip Fero ven, onder ’t een of ’t ander voorgeven,
roovende , de gaten weer voor een tydmet 60 of 70 mannen uit Denemarken

daar ten anker quam , om de vervallene wisten te stoppen; waar van zy niet lang
voor ’t jaar 1691. (zoo ons uit de tydin-zaaken , zoo men voorgaf, en die het
gen toen bleek ) nog een klaare preuve,ook wel vereischten, te herstellen; maar
met ’t nemen van een Persiaansch schipmeest, gelyk namaals bleck, om op de

Moorsche schepen in Bengale , wegens onder een Hollandsche vlag, gaven, waar
een oude schuld, die zy daar meenden te over een Persiaansch gezant in ’t jaar 1691.
zocken, te gaan rooven. eerst by haar Hooo Mog: klagen, en ver-

Toen Heskel ’t bestier overnam van Paul goeding van de Deenen eisschen quam,
Hanszen , waren ’er nog maar 10of 20 verzoekende, dat haar Hoog Mog. hem
ryksdaalders by kas; maar zy quamen wel transport naar Denemarken geliefden te
haast weer wat op de been , na dat zy, bezorgen, gelyk hy in December daar
met hulp van ’t schip de Fredericus, een ook aangeland is, en zyne klagte daar over
Moorsch scheepie van Melck Bek geno¬ aan dien koning gedaan heeft, zonder dat
men, en alles voor prys verklaart hadden. ik verder wete, hoe hy by dien vorst ge-

Na hem quam Hendrik Eggers, die door varen is.

Magnus Jacobsz (als Commitsaris gezonden Zy schynen ook eenige vaartop

vervangen wierd, op welken Sicuwert ten nog ontrent ’t jaar 1696. gehad
Adelaar, en na hem Azel Joil na die te hbben; doch ’t is van weinig belang
weer Wolfert Henrik van Carley (edie in geweest.
’t jaar 1686. ook als Commissaris daar Het laatste schip van hen voer (zoo ik

meene ) in ’t jaar 1717. naar Oostindien,quam) gevolgt is.
genaamt Salvator Mundi, en gevoert doorZy hadden veel mocite aangewend by

capi¬
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De meeste, of wel de voornaamste der Uitgeno¬capitein Robbert Davidsz Fay, na ’t welke

Philippines staan onder hen. Deze eilan-men op
ik van geen anderen derwaarts vertrokken de Phi-den hebben verscheide naamen by ver-iets in eenige jaaren vernomen heb. lippines.scheide volkeren. Wy, en meer andere,Dit is ’t voornaamste, ’t gene ik van de

noemen die Ladrones, of dieven-eilanden,vaart, handel, en verdere ondernemingen
om dat de ingezetenen der zelve zeer be¬der Deenen op Oostindien kan berichten,
hendige en geborene gaauwdieven zyn;niet anders hier by voegende, als dat zy
hoewel zommige die van de Philippinesnu en dan nog een enkel schip daar heen
nog onderscheiden; de zelve wat Ooste-zenden, ’t geen de moeite, nog de on-
lyker stellende. De Inlanders geven haarkosten, op zoo een langdurige reize en
de naam van eilanden van Lucon , omswaare uitreeding vallende (hoewel zy
dat het grootste zoo genaamt word, be-het zoo breed niet aanleggen) niet weer-
halven dat ook zommige die naam aandig is. Hoewel hun koning zedert ’t jaar
de hoofdstadt ('t zy met ’t zy zonder1705. en in de volgende jaaren, meer werk
grond) geven.van deze Oostersche reizen, voor al met

De Portugeezen noemen die Las Manil-een nieuwe betrekking tot voortplanting
has, na de ware hoofdstadt van’t grootste;van het Lutersch Geloof, schynt gemaakt
en by de Spaanjaards zyn zy met den naamte hebben, indien hun berigten daar over
der Philippines bekent, om dat zy ondervan tyd tot tyd naar Denemarken, en naar
de regeering van koning Philips I meestLonden gedaan, waar zyn. In dit zelve
ontdelt, en verovert zyn.jaar wierden de Deenen door den vorst

Zy leggen in de Orientaalsche zee, ofvan Tansjouwer, die zig in een groote en
wel in de Archipelago di St. Lazaro, ensterke stadt, ontrent 60 mylen van Trange-
hebben Formosa, China, en Japan tegenbar gelegen, onthoud, o maanden lang,
’t N. De Moluccos in ’t Z. En Coetsjin-met 4oooo man belegert, welken zy ook
China, Ziam en Indien verder in ’t W.niet bewegen konden van daar op te bre-
En in ’t O. den grooten oceaan, en on-ken , voor dat zy zekere somme gelds,
telbaar veel eilanden in den Archipelagusen meer andere zaaken , die hy van hen
naar de kant van Nova Hispania, en naarvorderde, aan hem betaalt en toegestaan
Aquapulco. Zy leggen tusschen den Evehadden.
naar, en de Kreefts zonnekeerkring, vanHet is egter zeker, dat schoon zy by
de gde tot de 19 of zote graad N. breedte,de Engelschen, noo Franschen, ’t zy in
en van de 1veste tot de 1704te graad lengte,getal van schepen, die zy uitzenden; ’t zy
zoo dat zy wel 15 of 16 graaden in dein opzigt van de voordeelen, in verre na
lengte beslaan.niet haalen konnen, zy egter weerdig

Ferdinand Magellanes (gelyk wy bevoWanneerzyn, om onder de zeehelden, die dien
die doorrens gezegt hebben) heeft die in ’t jaargrooten oceaan bezeilen, en Oostindien
hen ont-

1719. eerst ontdekt, en, zoo zommige dekt,bezoeken dorsten, getelt, en dierhalven
willen, op Matan, of, zoo andere meenen,egter verre boven alle de Ouden, die daar
op Lugon , zyn leven gelaten. Het iszeer veel zonder eenigen grond van opga-
zeker, dat hy tegen den koning van Matanven , verheven te worden, om dat alles,
sloeg, door des zelfs volk doodelyk ge-’t geen zy ons daar van by hunne tochten
quetst wiert, en zoo aan zyn einde ge-aan de hand gedaan hebben, waar bevon-
raakt is.den, en nog hedensdaags aan yder, die

Na dezen tyd heeft men geen nieuwehet maar lust na te vorschen , klaar aan
ondernemingen der Spanjaarden op diete wyzen is , op wat kusten en steden
eilanden vernomen, dan dat in ’t jaar 1568.van Indién zy gevaaren, en waar zy zich
Don Louis de Velasco, onderkoning vanaldaar nedergezet hebben ; ’t geen van
Mexico , eenen l'Adelantado Michiel degeen der tochten , by de Ouden der-
Legaspe daar heen zond, die zich toen ookwaarts ondernomen (gelyk wy bevorens
meester van ’t eiland Zebu, en in ’t jaaraanwezen ) kan getoont worden.
1570. ook van ’t eiland Lugon gemaaktWat nu de Spaanjaards, of Castiliaanen

De vaart
heeft.-aangaat, die hebben wel mede, en vryder Spaan-

Eenige jaaren daar na is de ridderen doorjaards op vroeg, Indiën bevaaren, maar dit is wel
AnceeenOostin Francois Drake, en in ’t jaar 1587. Thomasmeest ten tyde van Philips I. na dat hy
bevaarendiën van

Candish, gelyk ook in’t jaar 1600. Oli-Portugal in’t jaar 1581. aan zyn kroon zyn.weinig
vier van Noord, en Joris van Spilbergen ingehecht had, geschied, ontrent welkebelang.
’t jaar 1616. te Capul en voor Manilhatyd eenige schepen der Castiliaanen in de
geweest. Wat zy daar verricht hebben,Moluccos gekomen zyn. Ook hebben
kan men in hunne reizen zien.de Spaanjaarden (gelyk wy onder Terna-

Hoe veel deze eilanden in getal zyn,’t Getalte, en elders, reeds aanwezen) niet alleen
der zelve.daar over is men ’t niet eens. Zommigeverscheide plaatzen in de Moluccos beze-

onder de Spanjaarden stellen, dat er 1100,ten, maar hebben nu nog veel eilanden
en andere dat 'er ongelyk meer zyn.benoorden de zelve, die tot hunne kroon
Argenzola begroot het getal op 11000, datbehooren-

T2 vry
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vry wat te hoog schynt opgegeven te zoo maken wy van den N. kant een be-
zyn. Altoos men weet tot nog toe het gin, dit daarom te meer ondernemende,
nette getal niet; maar wel, dat er 13 of om dat 'er van dit eiland zeer weinig door
14 groote, en 18 of zo kleine en meer, anderen gezegt, en dierhalven alles nieuw,
met hunne naamen bekent zyn. en nog onbekent is.

Wy zullen die meest niet alleen net In ’t N. ziet men een zeer dikken hoek,
beschryven, maar vertoonen die ook op die aan de Oostkant een weinig naar ’t O-
No. I. in een zeer fraaje kaart. Zy strek- draait, alwaar die Cabo del Engano genaamt Lucon.
ken zich tot aan America wel zoo mylen word, en op 19 graaden N. breedte ge-

legen is,verre, en zoo al mede ten Zuiden, ten gelyk men dat ook van yder
Westen, en ten Noorden uit. Tusschen plaats vervolgens in deze kaart net zien
de 40 en 50 in getal zyn’er van tyd tot kan, waarom wy dat geduurig niet her-
tyd onder den koning van Spaanjen ge- halen zullen. In ’t W. N. W. puilt de
raakt, zonder dat men den netten tyd wan- zelve hoek met eenige dikte uit, welke
neer aanwyzen kan. hoek daar den naam van Cabo Bajadoor

draagt. Even benoorden Cabo del En-De groote zyn Lugon of Luconia, Min-

dora, Masbatta, Tandaja, Panay, Neges, gano is ook nog een eilandeken I de Cabo

Celo, Leta, Abuyo, Limahan, Paragoa, genaamt, en rondom die hoek vertoonen
Mindanao, St. Jan, en Tagima genaamt. zich nog 4 of s anderen, die zeer klein
De naamen der mindere eilanden zyn zyn, en imy maar klippen toeschynen te

wezen.Manenduc, Borias, Lymbale, Tigoero.
Tgan, Table, Capul, Bankingle, Limbo- Wat diepte van water men tusschen
nas, Doy, Dogeve, Mayo, Coyo, Cox eilan- Cabo del Engano en Cabo Bajadoor, als
den , Mauritius, Iihas Forcados, Bagimo¬ ook tusschen die eilandekens heeft, ziet
nokkan, Maraca, en meer anderen, ons men zeer net in deze kaart, zoo van die,
meest onbekent. als ook van meer andere plaatzen , aan-

gewezen.Het grootste van allen, en wel het Noor-
delykste (weinig kleinen uitgezondert) is Tusschen deze twee kaapen heeft men

’t eiland Lucon, dat van anderen Luco- twee rivierkens , de eene pas Beoosten
nia, en ook wel nieuw Castilien , ge- Cabo Bajadoor, en de andere, Rio Cagian
naamt word. Het legt in ’t N. op deN genaamt, 4 ofs mylen Oostelyker leg-

gendebreedte van tusschen de 19 en zo, in 't Z.

op 14, en op de lengte van 160graaden, Langs de Westkant nu van Cabo Baja-
zynde by ruige gissing 150 mylen lang, door afgaande, ontmoet men ontrent 14
en in ’t N. (daar ’t op zyn breedste is, of 15 inylen ’er van, een plaats Bigem ge-
ruim 30 mylen breed, dat allenskens van naamt, pas Bewesten welke de 3 kleine
den 16den graad al naar 't Z. toe begint eilandekens I Locosleggen. Een myl of
af te nemen, van waar dit eiland (dat in twee zuidelyker, dan Bigem, heeft men
zyn omtrek ontrent 340 mylen beslaat een riviertje, dan een uitstekende hoek,

zich van ’t W. naar ’t O. met een onge- en dan weer een riviertje, waar voor zich
lyke breedte , eerst van 20. en daar na ook twee eilandekens I. Locos vertoonen.
van vecl minder mylen, draait, hoewel 10 of iimylen Zuiderlyker ontmoet men
het zynen O. hoek weer naar ’t Z. keert, weer een riviertje, en nog f mylen Zui-
zynde op zommige plaatzen daar 15, 10, delyker komt men aan Miuissersbaai, die
en ook maar s mylen breed. wel 10 of r2 mylen diep, ena of s mylen

In de 2o mylen benoorden dit eiland breed is, zich meest van ’t N. W. naar
doen zich eerst 5. en dan nog 3 kleine, 't Z. O. strekkende, en wanneer men die
en verder meest onbekende eilandekens op. ontrent 10mylen ingeloopen is, ontmoet
die ontrent g mylen van ’t eiland Formosa men een plaats, Pangisina genaamt.
leggen. Tusschen deze, en den N. In den mond dezer baai vertoonen zich

hock van ’t ciland Lugon, ziet men eerst in ’t W. ontrent een hoek, die ’t land
nog 7 zulke cilandjens ontrent 3 of 4 daar maakt, 6kleine eilandekens, die wel
mylen Zuidelyker, en dan nog 2 of 3 my- 5of 6 mylen verre, al naar ’t Zuiden
len Zuidelyker zich nog S tot digt by dien vervolgens gestrekt leggen, tusschen wel¬
N. hock vertoonen, van welke ’t eerste kers uiterste, en nog een lang smal eiland,
Heemskerk genaamt word, zynde de ver- dat nog al dieper de baai in legt, en by
dere maar dorre klippen. Doch wat Pangisina begint, een klein rifje is. En
Zuidelyker heeft men ’t ciland Wezel, dat by dat lang eiland is nog een kleiner, dat
wat grooter, en diens Z. O. zyde Cabo di W. Z. W. van ’t zelve legt. Voor aan
Cabo genaamt is. Ten N. W. van Wezel in deze baai, naar de Westkant, maakt
legt 't Hoogeilandje, wat Z. Westelyker hier ’t land een fraaien breeden hoek van 5
Luipaarts eiland, wat Z. Oostelyker Ba- of S mylen breedt, die wel 15mylen lang
biennes met 2 kleine eilandjens in ’t W. is, en die in ’t N. weer een kleine baai

Om nudit groot eiland volgens de kaart, heeft, die 2 of 3 mylen Z. en N. diep, en
die wy daar van vertoonen, te beschryven, wel 2 mylen breed is. Deze heeft twee

smalle
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daar zich een klein riviertje in een kleinsmalle hoeken, een in 't O en eenin ’t W. ,
baaitje vertoont, voor welkers O. hoekdie Cabo Bolimauw genaamt wort.
men ’t eiland Mirabella, en nog twee an-Langs dien Westhoek Zuid aangaande
deren, heeft. Even Beoosten dien hoekontmoet men, pas Bezuiden den zelven,
is weer een riviertje, en daar ontrent eeneen riviertje, waar voor een kleine droogte
plaats Linbing genaamt. En dan maaktis, gelyk men men ’er eenige mylen ver-
het land daar de groote baai van Manilha,volgens langs strand meer zulke, en hier
die wy, na dat wy dit gansch eiland af-en daar een klein inhammetje vind; doch
gehandelt zullen hebben , genegen zyn10 of 12 mylen Bezuiden den N. W. hoek
volgens een byzondere kaart, en nog eenheeft men weer een fraaje diepe baai, die
byzondere teekening van die stadt, te be-wel 5 mylen N. O. en Z. W. zich in de
schryven.lengte , en ontrent half zoo verre in de

Verder O. op ontmoet men eerst eenbreedte, doch in de mond zich vry wy-
rivier, en dan de plaats Papanga, daardieder uitstrekt. Deze is vol reeven
’t land weer een dikken hoek, die meestver-zich ook eenige mylen daar buiten
Z. aan loopt, maakt, en daar men dantoonen, en waar op ook 6 eilandekens in
by de rivier Papanca komt, waar aan dedien omtrek, eenige pas in den mond, en
stadt Manilha legt. Deze rivier komt3daar buiten, te voorschyn komen, doch
uit het groot meir van Vay, in ’t welkede z grootste leggen buiten, en 't Zuide-
zich; rivieren, een in ’t N., een in ’t N.lykste van die drie. Hier maakt het land
G., en een in ’t O. gelegen, ontlasten;niaar ’t W ook een stompen hoek, die wel
en waar ontrent zich een eilandje pas4 ofs mylen lang, en ontrent haif zoo
buiten de wal vertoont.breed is, strekkende meest Z. W.

Bezuiden Manilhas rivier doet zich dezeIn ’t diepste dezer baai , wat naar de
stadt, en de vesting Cabita (die wy nu omW. kant, alwaardie dikke hoek van bin-
de voornoemde reden voorby gaan) op, ennen begint, is ook een riviertje, en aan
dan verder Z. ten O. aangaande, ontmoetde Oostkant der zelve baai, 6of 7 mylen
men eerst een der; voornoemde kleine ei-Bezuiden dit riviertje, is'er nog een, Be-
landekens in den mond der baai, en 2 mylenwesten welke zich 2 van de voornoemde
verder Toledo, en een weinig verder Lion,6eslandekens, duos hermanos, of de twee
aan een klein riviertie, Bewesten welkegebroeders genaamt, opdoen.
plaats 1 of 2 myl een eilandje, met deVan daar nog 6 mylen Zuidelyker (daar
naam van I. Fortuin bekend, zig vertoont.ook ’t land wat 't O- in draait) heeft men
Van die rivier Z. aan maakt het land eennog een rivier, voor welke ; eilandekens,
hoek, die in ’t N. redelyk dik, en welde zandige eilanden genaamt, leggen. En
2of  myl breed, doch in ’t Z. smal, ennog 6 mylen Zuidelyker is nog een rivier,
ain de Westkant wel 4of s mylen lang is.alwaar de wal een klein hoelje naar ’t W.

Hier van daan, of van die hoeks Z. deel,maakt, van welke tot aan de rivier by de
draait de wal door ’t N. naar ’t O. vertoo-duos hermanos een doorgaande rif langs de
nende daar een fraaje baai, die wel 2 ofwal is, welkers diepte, gelyk ook der ande-
3 mylen diep, en wat smaller is, in deren, men in de kaart aangewezen ziet.
welke men eerst, een myl'er in, een klei-Even buiten dezen kleinen hoek heeft
nen inham , dan een smal hoekje, dan eenmen weer een rivier; en een weinig Be-
riviertje, en een weinig verder, welzuiden die rivier , daar ’t land allenskens 3
mylen van de Z. hoek naar ’t O. aangaan-indraait, een dikker hoek, Harshoek ge-
de, weer een ander riviertje, en pas Be-naamt, voor welken een, en wat Westely-
oosten de zelve, een plaats, Bolian ge-ker nog ; eilandekens, Witters en Harten
naamt, ontmoet.eilanden, leggen.

Bezuiden de voornoemde Z. hoek zietTwee of drie mylen verder, of even Be-
men ook het klein eilandje, St. Jago, vanwesten Harshock , doet zich een kleine
waar Oost aangaande men een grootebaai (Hartenbaai) op, meest C. en W.
straat tusschen dit eiland , en Mindora,gestrekt, alwaar de wal een kleinen smalle
heeft , de straat van Mindora genaamt,hoek, die naar ’t W. schiet, en waar voor
deze is wel 15 of 16 mylen O. en W.een eilandie legt, maakt, even buiten de
lang, en 5 of 6 mylen Z. en N. breed;welke zich weer een andere kleine baai
doch in ’t O. wat smaller dan in ’t W.Ambons baai) vertoont, die meest W.

Wanneer men de zelve ; mylen inge-Z. W. en O. N. O. ftrekt. Deze is
loopen is, ontmoet men I. Casser (en nogontrent 2 mylen Freed, en nog eens zoo
een klein eilandie Beoosten ’t zelve) ontrentlang. Binnen in de zelve, vlak in ’: mid-
13 myl van de hoek van Bolian, en watden, dicht aan de wal, is een eilandje,
droogten Beoosten en Bewesten ’t zelve,en in de mond ziet men ’er nog 2 leggen.
Beoosten welken hoek , die redelyk dikEen myl 2 of s Zuidelyker, daar de wal
uitpuilende, en ontrent z mylen breed is,nog al meer naar ’t O.draait, is een kleine
men een rivier heeft, daar Batanga legt,inham, van waar de wal, na een korte
en alwaar ’t land weer zoo een dik uit-poos, nog al meer naar ’t O. inwykt, en pui-T3
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mylen verder, daar de wal wat naar ’t Z'puilenden hoek maakt, Beoosten welken
O. draaid , weer een ander, tusschenzich weer de rivier Rio Lobos vertoont,
welke rivieren ’t land een dikken hoek vanBezuiden welke men 3 of 4 eilandjens,
2of 3 mylen maakt, en wat verder,I. Vierde (dat is de groene eilanden) of
daar weer een riviertje is, nog een smallen,Surea Pilotos genaamt, verneemt. Drie
mylen Bewesten welke zich ’t eilandvan deze, die de kleinste zyn, en zich

Tigoero met zyn N. hoek vertoont. VoorN. O. en Z. W. ontrent I myl van mal
deze laatste rivier, pas Beoosten dien smal¬kanderen in een regte lyn uitstrekken,
len hoek , heeft men een klein eilandjeleggen op een rif, dat aan wederzyden
even buiten de wal in 't Z. O. met eenmet het Z. Westelykst eindigt; doch zich
rif wel van 2 of 3 mylen in 't rond , endaar niet buiten, of Bewesten, vertoont.
dan ontmoet men,een weinig Beooften denAls men nu 4 mylen Oostelyker (daar
kleinen hoek , die ’t land daar even Be-de wal wat inschiet, en dan weer O. loopt
oosten die rivier maakt, een baai, die welaangaat, zoo heeft men weer een rivier.
5of 6 mylen diep , en ontrent 2 mylenen 1of 2 mylen verder een smalle O. hoek
breed is, in welke voor aan in de mond,Benoorden de welke zich een groote baai,

7en zoo vervolgens na binnen , 6 ofdie wel 5of 6 mylen breed en lang is,
kleine eilandekens, waar van zig ’t grootsteopdoet, die meest in ’t rond van ’t W
voor aan vertoont, leggen. Ook ziet mennaar ’t O- loopt, en waar in zich, N. O
agter in de zelve eenige droogte, en ooken Z. W. aan gestrekt leggende, 6droog-
eenige kleine inhammekens, en 3 rivier-tens, 3 en3, zoo lyn regt naast malkan-
kens aan de Oostzyde der zelve, in ’t mid-deren, ontrent a mylen van de wal opdoen.
den 2 digt by een, en de derde wat Zui-Ook strekt zich van dien O. hoek, waar
delyker, by welke ’t land dan ook 3 ma-op een plaats, Galbang genaamt, legt,
tige hockjens maakt, alwaar dan de waleen klein smal rifje, ontrent i myl vlak
van de Zuidelykste hoek g mylen na ’t Z.naar ’t N. uit.
Z. O., daar dan een zeer klein inbogtieTwee mylen van Galbang, diebaai, N.
is, schiet, alwaar zich dan een dikkerW. aan, in, heeft men een riviertje, van
hock van 2 mylen breed in 't Z. O., waarwaar de wal door ’t N. naar ’t O-draait,
op Bollosan legt, vertoont, en daar ooken daar men 4 mylen van de zelve Gam-
de straat van Manilha , die van daar inbang ontmoet , waar na de wal 3 of 4
't O tot den hoek St. Jago in ’t W. welmylen verder met een scherpen hoek naar
60 of 7o mylen lang is, begint.'t Z. O- uitloopt, daar zy dan weer een

Pas buiten den voornoemden hoek , daardiep baaiken maakt, dat voor aan zeer
weer een rivier, en voor welke, Bewestensmal, en 1 myl verder als een zee is, in de zelve, een kleine droogte is, ontmoet’t midden van welke men Eeljavas leggen
men in ’t Z. O. ’t eilandje Bankingle, enheeft.

wat N. Oostelyker ’t eiland Capul. TenVan den O. hoek dezer baai loopt het
Z. O. van deze rivier schiet de wal naland Z. O. wel 8 of 10 mylen verre, daar
’t N. O., makende daar weer een smallende wal een vlakke inbogt van3 of a mylen
hoek, die zich na ’t Z. ten Q. uitstrekt.maakt, en Bezuiden welkers begin men
Van daar loopt de wal wel 8 of 10 mylenontrent 3 mylen buiten de wal ’t eiland
N. N. O. aan, makende daar een kortenMarenduc heeft. Van daar dan weer Z
dikken hoek van 1 of 2 mylen, pas BeO. wel 5 of6 mylen aangaande , loopt
zuiden welke men een kleinen vlakkenhet land met een smalle hoek, Punto de
inbogt ziet. Benoorden dezen hoek doerLamo genaamt, en die wel 5 mylen lang
zich een fraaje baar op, die 4 of s mylenen ontrent half zoo breed is, uit, welke
O. en W. dien, en ontrent 2 of 2: my-hock regt tegen over het eiland Tgan legt,
len Z. en N., hoewel zy in de mond nogdat zichZ. O. en N. W. daar uitgestrekt,
ruim zoo breed is. Deze word Albay.vertoont. Even Beoosten dezen noek ziet
en ook wel Baja de la Baya genaamt, Be-men een klein eilandje, en dan doet zich
westen de welke 4 of f mylen landwaarddaar een diepe breede doch zeer scherp
in, Cassigoeraug legt, Benoorden welkeinloopende baai op, die naar ’t N. W
plaats zich een binnenwater of meir,O.wel 10of 12 mylen inschiet, zynde voor
en W. wel van gmylen ruim in de leng-aan wel; of G mylen, en agter aan, daar
te , en 3 in de breedte , opdoet. Be-zich ook een riviertje vertoont, pas 1 of
noorden Baja de la Baya vertoont zich2 mylen wyd. Van deze rivier wel stys
een smalle hoek , die zich vlak na ’t O.30 mylen verre loopt de wal eerst 15 my-
wel 4ofs mylen verre uitstrekt, en Puntolen Z. O., en daar na O., in ’t begin van
Cageers genaamt word. Van dezen hoekwelke laatste streek lands men Camarinis

loopt het land weder na ’t N. W. in,hoofdplaats van een landvoogdy van dien
met een flaauwe inbuiging van de zelvenaam, ontmoet, Bezuiden ’t welke 3 of
wel 5 of 6 mylen verre, en maakt nog4 mylen zich ’t eiland Borias vertoont.
3of4 mylen N. Westelyker een dikkenTen einde van die streck lands, zichO-

doorgaanden O. hock, waar op Carmoan,strekkende , is een riviertje, en 1 of 2
C1
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en tegen over welke in 't 0. 2 mylen bui- puntje in ’t W., doch na ’t N. gestrekt,
ten de wal het eiland Bagimonockan legt uitsteckt, van welk puntje een klein rifje
pas Bewesten ’t welke zich ; eilandekens, I myl of 2 in ’t rond loopt, waar op ook
Z. en N. strekkende, 1 of 2 mylen van een klein eilandje legt, hoedanig nog een
de wal opdoen, gelyk men 3 of 4 mylen men in het klein baaitje , dat daar aan
Noordelyker nog 6eilandekens in 't rond volgt, even binnen des zelfs mond leggen
op een rif, en aan weer zyden in ’t Z. ziet, daar zich ook China Manocha aan
en N. nog een byzonder rif hebbende, en een rivier, aan de Oostkant dezer baai,
Bewesten de zelve 2 of 3 mylen nog 3 an- vertoont. Een weinig Westelyker is nog
deren ontmoet , van den voornoemden een rivier, waar ontrent Indang wat die-
hoek, waar op Carmoan legt, ontrent 4 per in ’t land legt, en I myl verder nog
of s mylen gelegen , en ontrent welke een rivier, tusschen welke beide 4 of s
saatste zich pas Benoorden dien hoek, zoo mylen landwaart in zich Laboo, gelyk
als hy na ’t N. W. wat draait, zich eersi zich 1 of 2 mylen Bewesten de laatste ri-

nog 2 , en daar na nog 4 eilandens, de vier (daar de wal met een dikken hoek
van 2 mylen na ’t N. en ’t N. W. weer3vlak voor een rivier, en meest Z. en N.

gestrekt, vertoonen. Alle deze eilande- wat uitloopt) Bocal opdoet.
kens worden de verdrietige eilanden ge- Als men nu tusschen Canimo in 't O.

naamt en Bocal in ’t W. , zyn gezigt na ’t N.
Van den voornoemden hoek nu loopt wendt, ziet men daar O. en W., en nog

men meest W. aan, daar zich de voor- zelf al Westelyker en Oostelyker, de ei-
noemde rivier i myl Beweiten de zelve landen van Clavet, S in getal, alle zeci
opdoet. En Bewesten die rivier loopt het klein, uitgenomen een, dat wel 2 mylen
land met eenige kleine uitpuilingen, en lang is, Bewesten welke 4 of; mylen
kleine inbogten, ontrent 8 mylen verre nog 5 anderen, de vyf dwaaze maagden
meest West aan, alwaar men ontrent : genaamt, digt by een opdagen.
mylen Bewesten die rivier, 1 myl van de Pas Bewesten den hoek van Bocal is

weer een rivier, en wat verder nog een,wal, 4 eilandjens meest O. en W. doch
de laatste wel zoo Zuidelyk gestrekt, 1 waar by Malegetto legt, en a mylen ver-
myl van malkanderen leggen ziet, die met der als Bocal (waardoor de wal daar twee
een klein rifje, dat zich N. ten O van de kleine hoeken, en een wat grooter in ’t W
3Oostelykste, i mylverre buiten de zel- maakt ) nog eene, Bewesten welke 4 of
ve, vertoont, bezet zyn. mylen een kleine smalle hoek , die na

Benoorden de 2 Westelykste doen zich ’t N. uitsteekt , zich vertoont, ontrent
nog 4 kleine eilandjes digt by een, doch welke Perailla legt. Bewesten dezen hoek
2 schiet de wal wat na ’t Z. W. ontrent 3wel zoo Noordelyk, op

Ten einde die streek van 8 mylen op mylen verre, in, en 1of2 mylen Bewesten
’t eiland Lucon vertoont zich een klein de zelve ziet men ; eilandekens in een
hoekje, en dan een rivier, aan welke driesprong op een klein rif leggen. Hier
Taniban legt. Hier schiet de wal weer maalet het land een vl-kke baai van 3 of
met een dikken hoek, die wel 3 of 4 my- 4mylen, schietende met den W. hoek na

’t N. W. 2 of 3 mylen ver uit, daar weerlen lang, en wel ; mylen breed is, na
’t N. uit, in ’t midden van welken hoek een rivier met een smaller hoek, en dan

¬ nog een rivier is; by welke Cappel Lan-men een riviertje, en daar by Plassan ziet;
gaug kegt.ook ziet men pas Bewesten de rivier een

Daar na maakt de wal W. aan eerst eenklein eilandje, Bewesten den Westhock
spits, en dan een hoek, die wat breederder zelve, alwaar men dan weer een baai,

die wel 4 ofs mylen N. en Z. diep, en is, tusschen beide welke hoeken (die na
’t N. strckken) een riviertje is. Daar nawel 2 of 3 mylen breed is , verneemt;

ontrent welkers mond aan de Oostzyde 2 doet zich een kleine baai van 2 of 3 my-
en aan de Westzyde ;, en wat Westely- len in de lengte, en 1; in de breedte,
ker nog 2 wat grooter eilandekens na ’t W met een kleinen Westhoek, op, en dan
gestrekt leggen. Binnen in ’t diepste der nog eene, die vry wat grooter is, welke
baai, regt in ’t midden, is een fraaje ri laatste wel 3 mylen lang, en aan de N.
vier, die 3 mylen landwaart in naar ’t Z. W. zyde met een rif bezet, waar na hy
toe door z andere rivieren, die zich daar ook den Vuilen hoek genaamt is; ook is

vereenigen, versterkt word, van welke er nog een rifje i myl Benoorden de O-
de eene, van ’t Z. O. komende, Naga, kant des zelfs, en op de W. zyde van
en de andere, van’t Z. W. afstroomende, ’t groote rif ontdekt men ook een klein

eilandjeLimgana genaamt word.
Even Bewesten den Westhoek der voor- Vlak in ’t N van dezen hoek, wel zoo

Oostelyk,en tusschen de vyfdwaaze Maag-noemde baai, voor welke die eilandekens
den, ontrent 7 of 8 mylen van de wal,leggen, heeft men Canimo, van waar de
legt het lang eiland, dat zich ontrent 3wal W. N. W. aan een breeden hock van
mylen O. ten N. en W. tenZ. en 1 myl3 of 4 mylen maakt, die met een klein

N.
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een rivier loopt, Beoosten welke streckN. en Z. uitstrekt; en5 mylen ten N. W.
lands, Smylen buiten de wal, zich 't ei-van dezen hoek mede in ’t N., maar wel
land Maraca , N. N. W. en Z. Z. O.zoo Westelyk, ziet men nog een ander
ontrent 4mylen lang, en anderhalf breed,veel kleiner, ’t laag eiland genaamt, Be-
opdoet; zynde aan zyn N.O. en N. W.oosten ’t welk een xlein rif is van 2 of 3
hoek met een klein scherp loopend rifje,mylen in 't rond , waar op nog 2 veel
yder byzonder, bezet.kleinder eilandekensleggen. Deze Vuile

Van deze rivier maakt de wal N. aanhoek nu loopt van’t N. O. na ’tZ. W.
een dikken hoek van 2 of 3 mylen, daarwel4 of s mylen verre, alwaar men dan
men weer een rivier heeft, en dan schieteen baai, die voor z mylen breed, 3 mylen
de wal N. O. ten N. 5 of 6 mylen, totlang en agter zeer smal is, ontmoet.
tegen een andere rivier aan , daar menDeze is meest na ’t Z. O. gestrekt, en in
Cassigoe heeft, uit, alwaar de wal mett midden der zelve is een rivier, en aan
een breeden hoek van 4 mylen na ’t O.de Z. W. kant een klein inhammetje, en
uit-, en dan weer, wat na ’t W. inbui-dan een uitstekend hoekje, dat N. W
gende, N. aan wel 6mylen verre loopt,strekt, en met een rifje omzet is, daar
daar de wal wat Oostelyker met een dik-men dan weer een diergelyke baai en ri¬
ken hoek wel van3 of a mylen uitschiet,vier heeft, komende de eerste van ’t Z. O.
Benoorden welke zich weer een rivier inen de laatste van ’t Z. afstroomen.
't Zuiden van een baai, die wel 4 mylenPas Bewesten deze rivier, die van de
Z. en N., en 3 mylen O. en VJ is, envoorige baai4 of fmylen legt, ziet men
nog een andere aan de N. zyde van deBocal, ten N. van ’t welke men 3 mylen
zelve vertoont, welke laatste Quasts wa-buiten de wal ’t eiland Manga N. W. en
cerplaats genaamt is, voor welke baaiZ. O, met een rifje aan de Z. O. kant.
men ; kleine eilandjes, de Mata l'rsomber,gestrekt leggen ziet.
dat is , sia dood de menschen genaamt,Hier van daan loopt de wal van Bocal
meest Z. en N. gestrekt leggen ziet.tot de rivier van Attimoan Gmylen N. W

Buiten die baai na ’t N. doet zich eenaan, alwaar een breede hoek van 2 my-
dikke hoek op , die wat spitsrond nalen, Beoosten welke een kleine, gelyk
't Z. Q-uitschiet, Benoorden welke 2 ofBewesten de zelve een grooter baar wel
3 mylen van deze baai weer een rivier is.van 3 of 4 mylen in de lengte, en 2 in
Vier mylen Noordelyker ontmoet mende breedte is, die beide Legion Baai ge-
er nog een, en dan loopt de wal wel 12naamt worden. Pas Bewesten dezen hoel
mylen verre regt N. aan , alwaar weeris weer een rivier aan de O. zyde dezer

een kleine open baai, even eens, dochlaatste baai, en ook een 3 mylen verder
ruim zoo van groote als de voorige , enna de N. W. kant der zelve, waar door
ook met een rivier aan weerzyden in 't N.de wal daar een breeden hoek maakt, en
en Z., is, waar na zich nog een hoel van.een weinig verder nog een , by welke
2of 3 mylen, met nog een riviertje evenMoebaaug legt, Beoosten ’t welke 3 my-
Bezuiden Cabo del Engano, pas Beoostenlen van de wal ’t klein eilandje Papelette
de welke zich een eilandje, of een klipN. en Z. i of 2 mylen gestrekt zich ver-
vertoont. Waar by wy dan dit grootetoont ; ontrent het welke, en daar ook
eiland rond gewandelt, en zoo net en kort,verder Beoosten, Bezuiden, en Benoorden
als ons mogelyk was, beschreven hebben.omstrecks, men de diepte van ’t water in

Nu moeten wy nog met een woordde kaart aangehaalt ziet
zeggen, dat in dit eiland veele zeer ruimeHier van daan loopt de wal weer meest
veldianden zyn, die veel groot en kleinN. ten W. 5 of Gmylen, daar men, Be-
vee, en voor al buffels geven, als medenoorden een kleinen smallen hoek , een
veele groote bergen heeft , waar onderriviertje, en daar ontrent Malo Pancado
zommige zyn die branden, en zommige dieleggen ziet. Daar na vertoont zich een
zoud geven; doch in 't N. is 't vlakker,breeder hock van 1of 2 mylen, beide

alwaar als in ’t Z. , hoewel ’t land doorgaansmeest na ’t N. N. O gestrekt ,
hoog, doch niet al te boschryk, uitgeno¬men dan weer eerst een riviertje, en dan
men op eenige plaatzen, is, gelyk het ookeen baaitje van 2 of ; mylen in 't rond,
in verscheide landvoogdyen of landschap-heeft, in welkers midden men nog eene,
pen verdeelt word.en aan welkers N. O. en N. zyde men

Nu is ons nog maar overig van de stadtnog 2 rivieren, en 3 eilandekens in des
Manilha, volgens ’t gene wy belooft heb-zelfs mond na 't O. in een driesprong leg-
ben, te spreken, die wy eerst volgensgen ziet. Ook is deze baai eeniger ma¬ de
kaart No. II. dienende tot ophelderinsten riffig. Buiten die laatste rivier maakt
van de baai, en daar na volgens No. IIIhet land een kleinen hoek , die zich na

't O Z. O strekt, en Benoorden de zelve in een nette afteekening der stadt, zullen
voordragen.is weer een rivier, ten N. van welke de

Wat nu de kaart No. II. ter vertooningwal een scherpen hoel maakt, en dan
van de strekcking dezer groote baai, door-wel ; mylen ver N. W. aan, tot tegen
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en aan de stadt Manilha, en ten N. O.gaans de baai van Manilha, maar ook wel
van de zelve merkelyk verbreed , loo-de baai van Cavita genaamt, aangaat, wy

pende dan, tot pas voorby Cabitta, weerwyzen daar ontrent de allerminste byzon-
zoo smal voort , doch : myl ten Z. W.derheden aan. Zy is voor aan wel wat
van het zelve loopt het weer breeder nanaauw, en eenigzins gevaarlyk, voor die
’t N. W.uit, dan weer zoo smal tot digt’er onbekert is, om in te komen; maar
by ’t klooster van St. Lucas in ’t N. O.van binnen zoo ruim, dat 'er eenige hon-
vervolgende.derden van schepen in zouden konnen

Van de voornoemde rivier nu, ten N.ankeren.
van welke dit rif begint , loopt de walBy ruige gissing is zy in den ingang pas
ontrent 1: myl schaars N. aan, daar men2, en van binnen wel 5 of 6 mylen O.
weer een rivier en waterplaats heeft, vanen W wyd, strekkende zich N. en Z
waar dan de wal met een flaauwe buigingnog veel wyder uit. Zy loopt meest N.
na ’t N. W. meest N. O. wel 2 mylenO. zo0 als men’er inkomt, en haare
verre loopt, daar men een Negry, of dorpstrekking is N. O. en Z. W
heeft, alwaar zich eenige SpaanjaardenIn de mond , ontrent 13 myl ’er in,
onthouden, van waar de wal : myl regtontmoet men in ’t Z. W. ten W. een zeer
N. O oploopt, daar zich het fraar kloo-klein eilandje met een rifje in ’t Z. O. ,
ster St. Domingo, en : myl meer na ’t O-Frade genaamt, en: myl N. Oostelyker

weer een minder klooster van aanzien,het ciland Marivelle, dat ook wel Mira-
en : myl N. Oostelyker weer een dorp,bella genaamt word , ’t welk zich even
en een fraaje groote rivier opdoet teneens als een ham vertoont, meest N. O.
N. O. van welke een groote : myl zichen Z. W. strelckende, waar van men het
de groote rivier Rio Papanca, met veelbreede in ’t Z. W. en den hiel van de ham

in ’t N. O. en wat na 't O- ten Z. uit fraaje plantagie van geboomte tusschen
beide deze rivieren, vertoont.schieten ziet

Even ten N. O. van de laatste rivier doetOp dit eiland is gemeenelyk een wagt
zich de pragtige stadt Manilha, met eender Spaanjaarden by dag en by nacht
groote droogte, die zich: en ook: mylOok onthouden zich hier hunne lootzen

buiten de wal, en wel 1 of 2 mylen tenom de schepen van Aquapulco, en van
N. O, gelyk ook eenigzins ten N. Wandere gewesten, na Manilha komende
van de zelve, uitstrekt, zeer heerlyk welveilig binnen te lootzen. Het is niet
I myl of : myl langs strand op, daar deboven : myl, of : myls, lang, en in

’t N. O. pas : myls , doch in ’tZ. W. wal dan al meer en meer na ’t N. O. bui-
gende, men 1 myl verder N. O. aan eenontrent : myl breed.

kleine Negry met een klooster ontmoet,Een halve myl ten Z. O. van ’t zelvc
welke zich wel : myl verre uitstrekt, vanlegt een ander eilandje, dat ongelyk klein
waar dan de wal, N. O. 1 myl, en dander is, klein Marivelle, of klein Mira-
N. W ook i myl loopende, een grootebella genaamt; dit strekt zich : myl N.
bogt maakt, die wel 1of1; myl N. O-O. enZ. W.uit, zynde pas ; myl breed,
en Z. W. breed, en wel 2 mylen Z. O.en niet anders dan voor een dwars in de
en N. W. diep is. Aanden N. W. hoekweg dienende , om den ingang voor
van deze binnenbaai vertoont zich devreemde vaartuigen te meer te verzekeren.

vesting Cabitta, en aan den N. O. kantZoo als men ni deze baai inkomt,
de timmerwerf der Spaanjaarden.heeft men ter linker hand, of aan de N.

Van dit Cabitta (anders ook wel Ca-W zyde (van waar wy de zelve zullen
wel vita, en Cayta, genaamt ) loopt de walrond gaan) eerst een fraaje baai ,

myl verder weer vlak na ’t Z. W. metmylZ. en N. breed, en O. en W wel
ge een flaauwe buiging, alwaar zich weermyl lang , welke Limbons baai

een kleine Negry vertoont, tusschen wel-naamt is. Van daar, of van den N.
ke, en CabittasZ. W. hoek, het rif zichhock (die zeer smal is) N. O. aan buigt
wel tot ; myl verre, aan weerzyden al-de wal wat na ’t N. W. in, terwyl de
lengskens , hoe langer hoe scherper nazelve zich N. O. aan ; myl verre strekt

’t N. W. uitschietende, en in ’t einde zichdaar zy met een dilcke hock weer wat na
wat meer na ’t W. draajende, verbreedt.’t N. O- uitloopt, ten N. O. van welke
By deze Negry maakt de wal een flaau-hock (die: myl breed is) zich een ri-
we bogt wel van 1 groote myl, alwaarviertje, Rio de Cannas genaamt , ver
zich, even voor by de plaats, daar dittoont, hoedanig eene, die wat grooter
rif geheel ophoud, het klooster St. Lu-is, men pas Benoorden een dilken hoek
cas, dat al zeer fraai is, en daar de waldie wel i myl breed is , en daar de wal
wat na ’t N. W. met een hoek buigt.van ’t Z. W. door ’t O.en N. O. na ’t N.
vertoont. En pas buiten dezen hoekdraait, heeft, pas ten N. van welke ri-

strekt de wal weer, ontrent 2 mylenvier - myl een smal rif begint, dat zich
verre, regt Z. W. aanvan daar N. en N. ten 9. aan, zoodanig

Een weinig ten Z. W van dezen hoeklangs deze kust vertoont, maar zich af

ziet
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als een onderkoning, en hier zyn verblyfziet men pas buiten de wal na ’t N. W.
houd, gelyk hier ook de Raad des ko-toe een groote klip als een eilandje, en
nings , de Aardsbisschop (die nog ver-een weinig verder een klein bogtje7 en
scheide Bisschoppen onder zich heeft) ne-daar by den flaauwen hoek van Tolleda.
vens vier Auditeurs, en een Fiscaal, ofwaar na zich : myl Z. Westelyker, af
Procureur des konings, met veel andereen aan Daybsoe, even buiten de wal,
hooge bedienden, doorgaans geplaatst zyn,eenige klippen aan weerzyden van een
zoo dat zy als de zete van alle de Philip-klein baaiken vertoonen, ten N. W. van
pines, daar zich de Grooten onthouden,welke zich ’t kiein eilandie de Fortuin op-

en daar de voornaamste zaaken verrigtdoet. Daar na ziet men wat meer na ’t Z.
worden, aan te merken is.W. een flaauw bogtje, en een klip 'er in,

Hoe groot deze magtige stadt zy, kanen dan den uitersten Z. W. hoek van deze
men daar aan eenigzins afmeten, dat welbaai, welke hoek Punto di St. Jago ge-
15 of 16000 Chineezen , behalven denaamt word, waar mede wy van de be-
Spaanjaarden (die men op 2 of 3ooogistschryving dezer baai volgens deze kaart
en behalven de Inlanders (die ook veelafscheiden, om tot No. IIL. die de stadt
in getal zyn) zich in, of ontrent de zelvevertoont, over te gaan.
onthouden.Zy legt aan de vloet Rey met al rede-

Den grooten handel, die daar is, kanlyk hooge en boschryke bergen, van welke

men mede eeniger maten daar by afmetenlangs de N. W. zyde der stadt, uit het
dat 'er in een jaar gemeenlyk wel 300 ofmeir van Vay, de rivier Papanca uit het
400 geladene vaartuigen en jonken vanO N. O. komt arstroomen.
Canton en Tsjintsjeoe aankomen, en welMen ziet aan deN. W. kant der zelve
30 of ao Chineesche of Japansche jonkeneen zeer vermaakelyke en lustige land-
behalven de 2 groote schepen, die jaar-streek, ten deele met geboomte beplant.
lyks hier van Aquapulco met zeer veelen ten deele ook met eenige fraaje hui-
waaren belanden, en buiten de Portugee-zen, zoo van de Spaanjaarden, als wel
sche, en meer andere vaartuigen) meestvoornamelyk van de Chineezen, bebouwt,
altyd op de reede, doch met dat onder-die daar ook een tempel, die men hier af-
scheid leggen, dat de kleine ’er na by ko¬gebeeld ziet, hebben, buiten welke land-
men, en de groote ’er r myl, of : myl af,streck zich na ’t N. W. nog een rivier
ontrent het kasteel Cabitta, dat voor alen ten N. W der zelve nog eenige huizen
in ’t N. O. vry sterk is, en met zeer veelmet een fraaje plantagie vertoonen
pakhuizen, tot den handel daar gebouwt,De stadt Manilha in haar zelve is niet
zich onthouden, behalven dat de inhamalleen de hoofdstadt van het eiland Lugon,
by Cabitta ook zeer diep, en byzondermaar ook de eenige, die ik wete (wat ook
wel gelegen is, om de schepen daar veiliganderen daar van schryven mogen) dat
te plaatzen, en te ontladen, en des noodsop het zelve is, zynde alle de andere
ook daar aan een schoone werf , die 'erplaatzen maar vlekken, en dorpen.
pas tenN. J. is, te vertimmeren. OokGelyk zy een heerlyk gezigt na ’t ge-
konnen zy gemakkelyk by hun vertrekbergte heeft, alzoo legt zy ook zeerver
van zeer schoon water, niet alleen uit demaakelyk, en tot den grooten handel,
rivier Papanca, maar nog wel zoo gele-die daar gedreven word, zeer wel ge-
gen uit een andere, die men in ’t N. O.legen, by na (alzoo ’er nog eenig voor-
ziet, en tusschen welke en de stadt zichland is) aan de zee, en ook by na in
een zeer fraaje landstreck met veel fraaje’t midden van zulk een groote baar , die
plantagien en nette gebouwen opdoct,door de klippen en eilandjes, in de mond
voorzien worden.der zelve, wel verzekert is, leggende op

Of men hier goede handwerksliedende breedte van ontrent 14 graden Benoor-
heeft , kan men zeer ligt aan die onge-den den Evenaar.
meen ja by na weergadcloos fraai gemaakteDie fraaje stadt is met een hooge muur,
Manilhaze goude en zilvere draadwerkzemet veel borstweeringen, afsnydingen en
kistjens,bennen, schotels,borden, en anderebolwerken , voorzien. De huizen zyn
diergelyke werken, zien.meest alle van steen zeer pragtig en

Men wil, dat de z schepen, die dengroots gebouwt, en met pannen gedekt;
onderkoning van Mexico jaarlyks vanwaar onder zommige byzonder uitsteken.
Aquapulco herwaarts zend , wel 2 of 2De straaten zyn doorgaans breed, en
millioenen aan allerlei waaren hier bren-zeer wel geregeld, en hier en daar met
gen, waar tegen zy weer veel goud, zil-fraaje groote pleinen tusschen beiden ver-
ver, en allerlei Chincesche en Japanscheciert.
waaren in menigte hier van daan voeren,Men ziet 'er veel kloosters en eenige
alzoo die twee natien hier een ongemec-schoone kerken; doch niets is 'er heerly-
nen grooten handel dryven, buiten welkeker, als het paleis van den landvoogt der

zy die ook aan de Portugeezen daar toe-Phisippine,, die van den onderkoning van
staan, maar de Hollanders, Engelschen,Mexico hier gezonden word, en een staat

Fran-
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tot den N. O., en zoo buiten om verderFranschen of andere Natien, mogen daar
tot den Z. hoek, hoewel zommigen hetniet verschynen, uit vrecze dat die hen
wel opao mylen stellen, leggende meestdaar ondienst zouden doen ; maar voor
Z. W. en N. O. gestrekt. Ook is hetde Spaanjaarden is Manilha tusschen hen
hoog en bergagtig, doch niet zeer bosch-en de Chineezen voor den handel even

ryk, hoewel men hier en daar aan de zeekanteens, als ’t in Macao voor de Portugeezen
eenige hooge boomen verneemt , dochis.
landwaard in niet, maar men heeft 'erAangezien nu die stadt met zoo veel
veel groot en kleinvee, dat zeer wild is.bolwerken voorzien , en ook de vesting

Even Bezuiden den W. hoek is eenCabitta, op zynen langen hoek lands, die
kleine droogte van katskoppen vlak voorna ’t N. W. loopt, zoo versterkt is, zoo
een klein baaitje, daar de wal wat na ’t Z.hebben de Spaanjaarden daar wel ruim
O- indraait, alwaar zich een klein rifje om1000 man alleen tot de bezetting van noo-
de Z. hoek van dit baaitje vertoont. 2den, die zy daar meest uit vreeze voor de
of 3 mylen meer na ’t Z. O. heeft menJapanders en Chineezen houden.
weer eenige katskoppen digt by de wal,Ik zou van die schoone stadt nog veel
en 2 of 3 mylen van de wal in 't Z. W.fraais hier konnen nederstellen , maar ik
een rifje, en nog wat Z. Oostelyker eenmoet my tot andere dingen, deze Philip-
langwerpig klein eilandie leggen.pines betreffende, keeren, alzoo ’t onmo-

Even buiten die katskoppen loopt degelyk is, hieralles te zeggen, en ’er nog
wal met een vlakke bogt wel van 5 of 6vry wat van de andere enlanden te schry
mylen in, aan ’t einde van welke zich,ven valt , weshalven wy hier van deze
pas buiten de wal, 2 kleine eilandekensstadt, en dit eiland, in weerwil moeten
en 4 mylen Westelyker nog 4 eilandekensafscheiden.
op een rif vertoonen, dat wel 5 of 6 my-Wy gaan dan over, om de verdere ei-Benevens
len in ’t rond is, en dat met een scherpede verde. landen, buiten Lugon gelegen, te be¬

re Philip punt aan zyn O. zyde na de wal uitsteekt,schryven, om ’t welke met eenige ordre te
pines men ziet die meest aan de Westkant vandoen, wy voor eerst Bagimonokkan, om

’t zelve zoodanig , dat de  grootste hetdat dit alleen in ’t O.legt, meteen woord
en 4 of; mylenNoordelykst leggen ;maar zullen aanhaalen; om dan in ’t W

vlak Bezuiden dat rif ziet men nog eenmet de andere een begin te maaken.

ander, dat by na langwerpig rond is, uit-Dit cilandie Bagimonokkan Beoosten
Bagiino-

genomen dat het met een scherpe puntden hoek van Carmoan, op Lugons
noclan.

mede in ’t O. na de wal strekt, zyndeO. deel gelegen, is meest rond , doch
ontrent 4 mylen lang en meest doorgaansna de N. kant met een kleine hoek
mylen breed.uitstekende , pas ten O. van welke zich

Wat Mindora nu verder betreft, alseen klip, de Bisschop genaamt, als een
men van de W. hoek 4 of s mylen O. aan-eilandje opdoet. Men ziet op dit eiland,
gaat, zoo ontmoet men een rivier, en pasdat ontrent 8 mylen Z. en N. lang, en
Beoosten de zelve Inciadaha; en al verderontrent 6 mylen O. en W. breed is, maar
O ten N.  of amylen aan eerst een klein3 plaatzen, van welke zich in ’t N. Pan-
baaitje, Beoosten ’t welke een scherpegidappo (daar ontrent zich in ’t N. O.
hock is, die na ’t O. N. Q-uitsteekt, enkleine baaikens vertoonen) in ’t midden

dan weer een rivier, waar by zich Bava-Cattamaraug, en in ’t Z. Catanduanos
dera opdoet; eni nog  mylen verder naopdoet. Op het zelve zyn eenige weinige
't O. Vaca weer by een rivier, pas Be-Spaanjaarden, meest om anderen daar van
oosten welke even buiten de wal zich 2daan te houden, geplaatst.
kleine eilandekens, op een klein rifje O-Pas Bezuiden de Z. W. hoek van Lucon
N. O. van een gestrekt, vertoonen.Mindora. doet zich het eiland Mindora als een drie

Hier maakt de wal een dikken hoek welhoek op, van welke ’er een in ’t W. een
van 4 mylen, alwaar zy na 't Z. O. om-in ’t N. O., en een in ’t Z. zich vertoont,
buigt, en dan ontmoet men weer een ri-W. N. W. van des zelfs Westhoek ver-
vier met een simal rifje aan weerzyden dertoonen zich wat Oosselyker ; kleine ei
zelve langs de wal zich strekkende.landjes N. O. en Z. W. zeer digt aan een
Even Beoosten die rievier legt Loewang,met een rifje na ’t N. O. uitgestrekt, en

ten Z. O. van ’t welke in een klein baaitjeeen weinig Westelyker, mede pas 2 myl
een eilandeken pas buiten de wal is; al-buiten de wal, de eilandekens Lubau (dat
waar die met een hoek van 2 of ; mylenhet grootste is) en Limnbonas , dat wat
na ’t O. N. Q-uitschiet, daar zich na eenten Z. W. , gelyk nog een ander klein
smal rifje langs de wal dan weer een ri-eiland ten N. O. van ’t zelve legt.
vier, en daar na een hoek van 2 mylenHet eiland Mindora (diens W hoek of
breed , en vlak O. aan uitstekende, op-13, en welkers Z. hoek even tusschen de

alwaar de zelve geheel na ’t Z.doet ,i1 en 12 graaden legt) beslaat in zynen
draait, zonder dat men hier iets verder,omtrek 55 mylen, te weten 25 van den W.
dan op ’t einde van den Z. hoek, Puntotot den Z. hoek, en 30 mylen van den W.

deV2
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de Lin genaamt, pas Benoorden de zelve,
nog een fraaje baai heeft , wel van 2 of
3 mylen in 't rond, en meest Z. W. en
N. O gestrekt leggende

Aan de Z. W. kant van dit eiland is
tusschen de W. en Z. hoek geen eene
plaats, maar men heeft in een groote vlakke

baai 2 rivieren, en by na aan wederzyden
’er een leggen; waar na zich dan 5 of 6
mylen Z. Oostelyker nog een riviertje,
en wat verder nog een klein baaitje of twee
opdoer , waar mede wy van dit eiland
atscheiden.

Ten Z. W., ten W. en ten Z. van Min-
dora 10of 12 mylen heeft men 24 of 26
eilandekens zonder naam, niet verre var
’t eiland Limahan, dat ontrent; of G my
len O. en W. breed, en Z. en N. ontrent
8 mylen lang is. Op dit eiland (dat of
12 of 13 graaden legt) leggen geen plaat
zen, nog rivieren of baajen , dan eene
groote in ’t W., en een kleine, met eer
riviertje daar by, in 't O., en nog een
kleiner in ’t N. O. ; vertoonende zig zel-
ven meest rond, uitgenomen dat het in
tZ. en N. met een kieine punt uitsteekt

beslaande in 't rond ontrent 27 of 28
mylen.

Ten Z. W. van ’t zelve leggen nog 6
eilanden in 2 reijen naast malkanderen Z.

en N. 1 of 2 mylen van een gestrekt, en
3of 4 mylen Zuidelyker nog een sma
lang eiland van 4mylen in de lengte; en
nog een kleiner wat Zuidelyker by des
zelfs O. einde, alle welke mede geen naam
hebben, en zy leggen tusschen de 11 en
12 graaden

Digt by deze eilanden (’t geen men in
de groot besteks kaart niet, maar zeer
klaar in de kleiner besteks kaart No. IV.,

zien kan) legt het eiland Paragoa , dat
wel 22 of 24 mylen lang, in ’t N. O.
ontrent 6 of 8, en verder na ’t Z. W. al

meest strekkende pas 5, 4 en 3 mylen
breed is

Dit heeft in ’t N. O. een groote, en in
't O. en ’t Z. O. nog 2kleine baajen, aan
de Z. W. kant 1 riwier, en nog eene in
’t N. W. ontrent het midden, en dan 2
aan de Z. O. zyde, ook meest in ’t mid-
den, ten N. O van welke 2 rivieren zich

weer II kleine onbekende eilandekens a
meest N. Q. aan gestrekt, en nog 6 of -
diergelyke aan ’t Z. W. einde, zeer digt
by ’t eiland Borneo, vertoonen; hoeda
nige 6 ’er nog hier en daar langs de N.
W. kant tot aan de rivier verspreid leggen

Van den N. Westelyksten hock dezes
eilands ziet men wel : myl van ’t zelve,
langs de wal een rif loopen, dat voor aan
wat na ’t N. W. eenige mylen verre zich
uitstrekt, al waar zich ook, al na ’t N.
W. toe, eerst z riffen digt by de wal,

en; mylen ’er af nog 1, en nog 7 of 6
mylen verder nog 2 anderen met1 eilandie

OOST-INDIEN,

in ’t midden, en nog ; eilandjes, die wat
Z. Westelyker leggen, opdoen, buiten
welke men nog een grooter rif wel 5 of
6 mylen lang, en 2breed, 5 of 6mylen
ten N. W. van de Z. W. hoek dezes ei-

lands na ’t N. W. meest gestrekt, leggen
ziet. Meer niet konnen wy van dit groot
eiland zeggen, dan alleen , dat ook eenige
Spanjaards zich op ’t zelve onthouden,
om dat het zoo na by Borneo gelegen is

Na ’t eiland Limahan dan (om die kant
Doyeerst af te doen) weer te rug keerende

zoo ontmoeten wy 6 of 7 mylen van
’t zelve in 't Z. O. het klein eiland Doy
dat pas 4 mylen Z. en N. lang, en 1of 2
mylen O. en W. breed is. Voor des zelfs

N hoek legt  klein eilandje, en als men
van daar  mylen Zuidelyker gaat, ziet
men ’er weer r, en zoo vervolgens 3 of
4 mylen verder nog s'anderen, van welke

’t een vlak tusschen de eilanden Doy en
Mayo , doch naast aan ’t laatste, legt
Aile deze eilandekens hebben geen naam.

Mayo is ontrent van groote, als 't ei

land Doy, zynde meest N. O. en Z. W Mayo.
doch eenigzins gebogen, uitgestrekt.
Het heeft in’t N. W. een kleine, doch
in ’t Z. O. een groote inbogt, en is van
zynen W. hoek rondom tot aan de Z.

W. hoek (zynde maar tusschen die 2
hoeken in 't Z. W. zuiver) met i smal

rif bezet.

Drie of 4 mylen Bezuiden Mayo leggen
nog 4 onbekende eilandekens , 2 en 2
digt by een, en ten O. van ’t zelve g my-

len ziet men ’er nog 2 Z. O. en N. W.
gestrekt , tusschen welke en ’t eiland
Mayo, a of s mylen meer na ’t Z., zich
pas Benoorden ’t eiland Coyo 3, en ten
O. van ’t zelve, a mylen van de wal 2,
en nog 3 of a mylen Oostelyker, nog :
zulke eilandjes, gelyk zich ten Z. van
t zelve nog 4 (’teen digt by de wal, en
de ; anderen 4 of g mylen van de zelve,
van welke ’t Zuidelykst Cox -eiland ge- cox-ef
naamt is) opdoen; buiten dat men 2 of land.

3 mylen ten Z. O. van Cox-eiland nog
I klein eilandje op een klein rifje, en 5
mylen van dat eilandie in 't Z. ten O. het
eilandje Mauritius, dat Z. en N. ontrent Mauritius.

4 mylen lang, en 1 of 2 mylen breed is,
verneemt.

Wat nu ’t eiland Coyo betreft, dat is Coyo.
mede niet zeer groot, zynde pas 4mylen
Z. en N. lang, en 2 of 3 mylen breed,
hebbende een uitstekenden smallen hoek

na ’t N. O., en een kleine baai met een
dubbeld hoekje in 't Z.

Ten O. van ’t eiland Doy 9 of 10 my- Dogeye.
len , nog wel zoo Zuidelyk, legt het nog
kleiner eilandie Dogeye, pas 2 of 3 my-
len Z. O. en N. W. lang, en 1mylbreed,
’t geen in 't Z. en O., als ook in 't Z. O.,
17 eilandekens, de schildpads eilanden
genaamt, en 3 of 4 mylen N. Oostely-

ker,
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mulon, en nog wat N. Oostelyker ’t eilandker, als de Noordelykste daar, 4 of f
Babojen, met nog 2 kleine pas Beoostenmylen van ’t eiland Panay, eerst nog5.

t zelve, en Benoorden Romulon; en 3en dan wat nader aan ’t laatstgemelde
mylen Oostelyker het eiland Siboyen, dateiland nog 1 klein eilandje met I rifje in
op de zelve breedte, als Table, legt, enI’t Z. O., en zeer digt aan Panay nog
meest in ’t rond 12 of i4 mylen beslaan-gelyk mede nog I ander, a of f mylen
de, met I rivier in ’t W. en a in 't O¬Zuidelyker, zoodanig leggen, dat die
vertoont. Deze eilanden, te weten Ta-laatste eilanden in een nette driesprong
ble en Siboyen, met de andere daar tus-mylen van een , ’t een in ’t O., ’t ander
schen beiden, vertoonen zich meest vlakin N. W., en ’t derde in ’t Z. W., zich
voor de N. hoek van het eiland Panay,vertoonen. Ook heeft dit Zuidelykste
die wel 8 of 9 mylen breed is.eilandje rondom 1rifje , en ’t zelve legt

Dit eiland Panay is Z. en N. 18 of 2czeer laag by ’t water.
mylen lang; doch het loopt na de Z. W.Deze eilanden leggen tusschen de 10
kant met een strook lands , die 4 of5cn ii graaden.
mylen breed is, nog wel 7 of8 mylenAls men nu, weder na ’t N. te rug tre
verder uit , welke hoek ook Punto dedende, 6 of - mylen van Mindoras N. O
Nassau genaamt, en buiten welkers W.hoek na ’t N. O- aangaat, zoo heeft men
hoek een klein eilandje gelegen is, hoe¬daar ’t cilandie Marenduc, ontrent 2 of -
danige 3 digt by een O. aan strekkende,mylen van de wal van ’t eiland Lucon
men ook Bezuiden den O. hoek ziet. Inmeest N. W. enZ. O., ontrent 6 mylen
t Z. is dit eiland 15 mylen breed, na delang, en in ’t midden N. O. en Z. W
N. kant hier en daar wat , doch egterontrent 4 mylen breed (hoewel na deN.

maar 2 of 3 mylen, versmallende, zyndeW. en Z. Ooster hoeken veel smaller
na gissing 65 of66 mylen in ’t rond.gestrekt leggen, ten Z. W. van ’t welke,
Het heeft maar eene regte baai of havendigt by de walZ. W. aan, digt by een,
aan de W. kant, by na op ’t midden vanzich nog ; eilandjes, met nog 1 by de
die zyde, strekkende meest O. N. O. ,Z. O hoek , opdoen.
en in den mond wel 4 of s mylen wydDit eiland vertoont zich als een berg,
zynde , waar by zich de plaats Panaydiens spits na ’t N. O. zich opdoet, en
daar ook de Spaanjaarden een vesting heb-men heeft ’er maar eene kleine baai, vol
ben, vertoont, buiten welke men nogkatskoppen, en van buiten met 1 smal
een andere heeft, Otten genaamt, aan derifje bezet, in't O. N. O. digt by den Z.
Z. O. kant, daar zich ook eenige flaauweO hoek van dit eiland, alwaar deze baar

kleine bogtkens vertoonen. Het legtmede een fraai Z. Ooster hoekje maakt,
tusschen de 12 en 11 graaden, en is medeBezuiden dit eiland (dat tusschen de 15
een van de grootste eilanden , waar open 14 graaden legt) en tusschen de O.
zich zeer veel Spaanjaarden, behalven eenkant van Mindora heeft men verscheide

groote menigte van Inlanders, onthou-kleine eillandekens. 2 of 3 mylen Be-
den.oosten Mindora legt 'er 1, dat vry berg-

Bezuiden dit eiland , aan de Z. O. kant Neges-agtig en daarom Mons del Campo ge-
maar 1, doch aan de Z. W. zyde wel 4naamt is. 4mylen Oostelyker dan ’t zelve
of s mylen, ziet men ’t eiland Neges,zyn’er weer z, Oostelyk i myl van een
op de N. breedte van 11 graaden. Ditgestrekt leggende; en duos Hirmanos ge-
vertoont zich meest N. O. en Z. W. ge-naamt. TenZ. O. van Oostelykst dezer

strekt, en is zoo ontrent 15 mylen lang,2ziet men ’t klein eilandje Samara, ’t geen
en 5 of G mylen Z. O. en N. W. breed,ten N. ’t klein eiland Lymbale en wat
doch in ’t Z. W. draait het zich met eenWestelyker ’er nog 1 by zich leggen
dikken hoek wel van 2 of 3 mylen naheeft

’t W. toe, daar men ook 2 bogten, waarWat nu ’t eiland Table aangaat, dit
van de N. Westelyke de grootste is, heeft,vertoont zich als een bankethammetije
behalven welke ’er nog een in ’t N. O.met de hiel in N., en met de ham in 't Z.,
is, daar zich, pas i myl buiten de wal,zynde ontrent Z. en N. 5of Gmylen lang,
ook een klein eilandje vertoont, gelyken in ’t Z. 3 of 4 mylen; doch in 't N
meest O. van den Z. Oostelyksten hoek vanmaar een myl breed. Bezuiden ’t zelve,
dit eiland, pas Benoorden ’t eiland Celo,zeer digt by die wal, en ook by die van
maar i myl van die wal, en ontrent 2 of’t eiland Panay, doen zich nog 2 eilande-
3 van Neges, 2andere eilandekens, meestkens , ’t grootste tusschen beiden, en
O van een gestrekt, leggen heeft. Dit’t kleinste wat Oostelyker op, zynde beide
Neges is ontrent 40 mylen in ’t rondrondom met katskoppen bezet.

Het eiland Celo, dat tusschen de 1o en celo.Dit Table legt op 13 graaden, en heeft
iI doch meest op 11 graaden legt, ver-maar eene baai aan de O. kant digt by den
toont zich maar 4 of; mylen ten Z. O.N. hoek , en des zelfs Z. hoek legt pas
van Neges, zynde meest N. U. en Z. W.23 myl van Panays N. hoek. 2 mylen
gestrekt , en door een groot rif, datBeoosten ’t zelve legt ’t klein eilandje Ro¬

in3
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mylen lang uitstrekt, en ontrent a mylenin ’t N. O. begint, en wel tot ; myl van
doorgaans breed, en in ’t Z. O. wat smal-dit Neges voortgaat, van een gescheiden.
ler is. Ook ziet men in ’t Z. O. evenHet schiet met N. O. einde wel 5 of 6
buiten de wal een klein eilandie vanmylen meer na ’t N., als Neges, en na
t welke N. W. aan wel 3 of  mylende Z. kant strekt het zich op 3 of 4 my-
verre een klein rifje strekt, waar ontrentlen na zoo verre niet, als het zelve, uit.
men ook de diepten in de kaart aangetee-In ’t midden is 't ontrent 17, aan de Z.
kent ziet. Vlak Bezuiden den O. hoekO. kant ontrent 18 of 19, aan de Z. W.
van Borias, en ’t eiland Tigoero, vertoontkant 15mylen lang, en 35 mylen in ’t rond.
zich ontrent 4 mylen van de zelve hetzynde in ’t N. O. wel 7 of 8 , doch in
groot eiland Masbatta. Dit legt meest’t Z. W. pas f mylen breed, alwaar men
op 13, en ten deele op 12 graaden N.op dien hoek een plaats heeft, Nombre
breedte, vertoonende zich in de gedaantede Dios genaamt.
van een langwerpigen driehoek, waar vanTen Z. Z. O. van ’t eiland Celo ziet men
teen einde ontrent 18 of 2o mylen van’t langwerpig smal eiland Leta, dat O N.
’t andere gelegen is, schynende de O.O en W.Z. W. 21 mylen lang, en door-
hoek wel de langste te zyn.gaans 4 of; mylen breed, en 47 of 48

Vlak in ’t midden is 't 18 mylen lang;mylen in't rond is, hebbende in 't O N. O.
doch de Z. W. hoek loopt wel ; mylenen W. Z. W. I klein puiltje meest in ’t mid-
verder uit. Aan deN. zyde is 't 19, enden. Deszelfs W hoek legt maar 2 of 3
aan deZ. zyde 30 mylen lang; meest 15mylen van ’t eiland Mangindanao-Men

mylen, docl in ’t midden, en na de W.ziet maar , vlakke baajen op ’t zelve, een
kant nog wel zoobreed, alzoo ’t daar welin ’t W. Z. W., een in 't ON. O., en
17 of 18 mylen zou konnen haalen , ende beste nog in ’t N. W. by na in ’t mid-
ontrent 70 mylen in ’t rond. Aande Wden; doch wel zoo Oostelyk. Het legt
kant van dit eiland vertoonen zich, ontrentmeest op de rode en een weinig op de gde
in ’t midden digt by de wal, en ook 2 ofgraad , en even buiten des zelfs W.Z.

3 mylen ’er af , in en voor een vlakkeWester einde, pas i myl van de wal, is
baai, 10kleine eilandekens, digt by een,nog een klein onbekend eiland, dat O-
van welke eenige na ’t Z. W. gestrekten W. 6mylen lang, en Z. en N. 2 of3
leggen. Ook ziet men’er nog 4 pas Be¬mylen breed is. Ook zyn beide deze ei-
noorden den O. hoek van dit eiland voorlanden rondom met een smal rif langs de
een kleine baai, hoedanige men verscheide,wal bezet.
en een grooter byna by den N. W. hoek,Nu keeren wy weer na ’t N. daar zich

Vlugters baai genaamt, aan de N. kantdigt by Punto de Lamo, op Lugons Z.
van dit eiland, heeft, daar men ook 6 ofzyde, 7 of 8 mylen voorby ’t eiland Ma-
7riviertjes, en i in ’t W. even Bezuidenrenduc gelegen, eerst 3 kleine eilande-
de N. W. hoek ontmoet, en voor dekens maar 2of 3 mylen van dien hoek, en
zelve een klein eilandje, de Wagter ge-maar I myl van ’t eiland Tgan opdoen.
naamt.Deze leggen meest N. O. gestrekt, en

Die groote Vlugters baai is ook volzeer digt by een, zynde by ’t Noordelykste
reven en zanden, en na ’t U-ziet men inkatskoppen, waar na men dan by ’t eiland
t midden der zelve ook 2 eilandjes , enTgan komt, dat zich maar3 of 4 mylen
diep 'er in een groote rivier, die van ’t Z.van Punto de Lamo met zyn N. W. hoek
O. na ’t N. W. in zee komt afstroomen.vertoont. Het legt op 13 graaden, meest

Vyf mylen Oostelyker is nog een baai-N. W. en Z. O. gestrekt, hoedanig het
ontrent 15 mylen lang, gelyk het pas 5 tje, waar by St. Salvador legt, en men
of 6 mylen breed, hoewel ’t aan Z. O. ziet 'er nog  grooter, en I kleine baai
deel smaider is, daar ’t pas 1 myl haalen aan de Z. kant van dit eiland niet verre
kan , zynde in ’t rond ontrent 35 of 36 van de Z. W. hoek. 2 of 3 mylen Be-
mylen. Men ziet hier en daar op ’t zelve zuiden deze baajen verneemt men 2 kleine

een flaauwe bogt, in 't Z. W. en ook eilandekens, als lange driehoeken (’t een
in ’t N. O. Verder valt 'er van het zelve wat grooter als ’t ander) en 4 mylen van

niet te zeggen. malkanderen na 't O. gestrekt, Gigantes
Agt of o mylen Beoosten Punto de genaamt, van welke teene met zyn Z.

Lamo heeft men op 14 graaden ’t eiland noek pas i myl, doch met zyn N. hoek
Borias meest W. ten N. en O. ten Z. ge- wel 4 mylen, van ’t eiland Abuyo legt.
strekt leggen. Het is I1mylen lang, en Dit Abuyo legt op iigraaden, en met
2of 3 mylen breed; en aan den Westhoek zyn W. hoek 5, en met zyn O. hoek wel
ziet men, pas 'er Benoorden, een klein 8 graaden van ’t eiland Masbatta. Het
eilandje, gelyk aan des zelfs O. zyde wat vertoont zich by na, als ’t eiland Mindo-
na ’t N. een rivier en een klein baaitje. ra , nog wel zoo net een driehoek ver-

Vier mylen Oostelyker doet zich de N toonende, van welke de eene in ’t N. O. ,
W hoek van ’t eiland Tigoero op , ’t geen de tweede in ’t N. W. ten W., en de

derde in 't Z. O. ten Z. legt. DeN. W.zich van ’t N. W. na ’t Z. O. 10 Of II
ter

Masbatta-

Abuyo.
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Vlak ten O. van Bankingle ; mylen,ter Wester hock , die ontrent ; mylen

doet zich ’t eiland St. Bernardino metbreed is, loopt van zyn N. zyde na den
een kleine droogte in ’t N. O., en eenN. O. hock ontrent 10 mylen verre,
weinig Oostelyker een rist van 10 kleinezynde die wal wat ingebogen. Van den
eilandjes op, die zeer digt by een leggen,O hoek tot den 7. O. hoek heeft men 16

en Rooboikers droogte genaamt wor-mylen, en van den N. W. tot den Z. O.
den.hoek 21 of 22 mylen , waar uit men

Vyf of 6 mylen van 't Zuidelykste derziet, dat dit eiland in ’t rond ontrent 48
zelve, dat pas 2 mylen van Tandaye legt,mylen beslaat, zynde 23 mylen Z. O. ten

ziet men ’t klein Duiveneiland op eenZ. en N. W. ten W. lang, en 11of 12
rifje, en 4 mylen verder O. ten N. vanmylen N. O. en Z. W. breed. Ook
’t zelve ’t eiland Ingeratio, met een kleinziet men rondom dit eiland een smal
rifje aan zyn N. zyde, en een klein eilandjerifje.

tusschen Cabo de Spirito Santo (zyndeTwee of 3 mylen Bezuiden Abuyo
de N. O. hoek van Tandaye, daar menheeft men ’t bekende eiland Matan, diens
nog 4 eilandjes van ’t N. na ’t Z. strek-koning den wakkeren Ferdinand Magel¬
kende digt aan voor de zelve heeft) enlanes bestreed , waar door die held aan
tusschen Ingeratio, zynde dit eilandie netzyn einde geraakte. Het legt op pa graad,
in ’t midden, en ontrent i myl van yderontrent 4 mylen Beoosten ’t eiland Leta,
wal gelegen.strekkende zich ontrent 8 mylen verre

Bezuiden den voornoemden hoek vanN. ten W. en Z. ten O. in de lengte,
Bellosan nu heeft men ’t eiland Franicas,en 2 of 3 in de breedte.

by na tusschen Masbattas N. O. hoek,Het heeft maar z baajen, een groote
en tusschen Tandayes N. W. hoek, waarvlakke in Z. W., en een diepe smalle pas
by zich, zeer digt aan een, nog 4 andereBewesten den N. W. hock. Ook legt het
eilandjes, en a of  mylen Zuidelyker nogvlak Benoorden den N. hock van ’t eiland
2 andere, vlakZ. en N. 2 mylen van eenMangindanao, en pas 4: myl 'er af-
leggende, in de straat tusschen TandayeEven 6 mylen Beoosten Matan, en van
en Masbatta, die 4 mylen wyd is, op-Abuyos Z. hoek ontrent 4 mylen , ver-
doen, Beoosten welk Zuidelykst men ’ertoont zich nog een klein onbekent ciland,
nog I ziet, I myl ’er af, en 2 mylenop de 10 graaden breedte , dat zich na
van Tandaye gelegen.'t O. ten N. ontrent ; mylen uitstrekt,

Bezuiden ’t eiland Bankingle (dat digten ’t geen maarz of 3 mylen breed, doch
aan den hoek van Bollosan by Capul legt )in ’t O. het smalst, en rondom met een
ziet men een klein langwerpig eilandjeklein rif omzet is, hoewel zich een ander
met een rifje in ’t N., en 1 myl Ooste-zeer groot rif, dat tot den Z. O. hoek van

lyker , digt aan de wal van Tandaye,Tandaye met een breede bogt wel 18 of
’t eilandje Baubau, buiten ’t welke men,20 mylen verre loopt, en ’t geen wel4
zeer diep de straat van Tandave en Mas-of s mylen doorgaans breed is, aan des
batta in, wel 8 of 10mylen Zuidelyker,zelfs O. hock vertoont.
en ontrent 3 mylen van Masbattas O.Op dit rif zyn veel katskoppen, en
hoek, nog een onbekent langwerpig ei-ontrent 15 mylen Beoosten of O. ten
landie van 3 of 4 mylen Z. en N. lang,N. van dit eilandje ziet men een klein
en 2breed, met een rifje'er om, leggeneilandje , Liefzens eiland, en 4 mylen
ziet.Noordelyker (daar dit rif wat ophoud

Nu treden wy tot de beschryving van Tandaia.Luipaarts ciland, van ’t welke een rifje,
’t ciland Tandaye, van anderen ook Ten-Crols droogte genaamt, 4 mylen O. op,
daye, en in ’t eerst, eer men den regtentot aan Batte eiland meteen kromme bogt

naam wist, ’t Philippine eiland genaamt.na ’t N. toe loopt, ten N. W van welk
Het legt meest op 12, en met zyn Z. O.Luipaarts eiland a mylen men ’t Patientie
hoek 5of 6 mylen verre op 11 graaden,eiland, pas  mylen van Tandayes Z. O.
zynde meest langwerpig vierkant, uitge-hock, en i myl Beoosten ’t zelve ’t eiland
nomen dat de Z. O. hoek 5of 6 mylenZie toe, heeft, werdende beide ook wel
verre wat meer uitsteekt. Het is Z. ende Verspieders eilanden genaamt, en te
N ruim 20 mylen lang, en O. en W.zamen meest op 1igraaden (uitgenomen
14 of i5 mylen doorgaans (uitgenomenLiefzens eiland, dat op 10graaden legt )
dat de Z. O. hoelk door zyn verder uit-zich vertoonende.
steeken een breedte van 18 mylen maakt )Voor ’t laatste nu nog eens na ’t N..
breed , zynde wel 51 of fa mylen inen wel na Lucons Z. hoek , Bollosan,
t rond.tredende, zoo doet zich daar in ’t begin

Aan de N. en Z. kant is een smal rifjevan de straat van Manilha (die tusschen
langs de wal, ’t welk zich in 't Z. O.’t eiland Lucon en ’t eiland Tandaye be¬
met dat groot breed rif in 't Z. by ’t eilindgint, en ontrent ; mylen wyd is) eerst
Patientie vereenigt. Ten O. de N. W.het eiland Bankingle, en wat N. Ooste-
hoek van dit eiland   mylen ziet men eenlyker ’t eilandie Capul , in de mond des

ri¬zelfs na den Noordkant op.
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rivier waar voor een klein eilandje , St. breed is , voor de Verspieders eilanden
seggen.Tenella genaamt, legt. 2 mylen Ooste-

lyker ziet men de zoute rivier, en 2 my- De Z. kust is zonder rivieren, behalven
len nog Oostelyker weer een rivier, waar eene na de W. zydc, en heeft ook geen
voor, digt aan de wal, ’t vogeleiland baajen, dan dat het land zighier en daar wel
zich vertoont. I myl Oostelyker is weer wat inbuigt; en aan de geheele W. kant
een rivier, en nog 1 myl verder weer ziet men mede geen eenerivier maar wel

een, (waar voor in ’t N. het Duivenei- 5ofSbaajen; zommige redelyk diep, en
land 2 mylen van de wal legt) en dan andere wat vlak. Dit is het al, dat wy
nog I kleine myl Oostelyker weer 1, en van ’t eiland Tandaye te zeggen hebben,

daar alleen nog by voegende, dat het zeereen klein baaitje , Heinsbroeke baaige-

naamt, met nog een riviertje aan de vrugtbaar in ryst, peper, en gember is,O

kant ’er in, alwaar de wal een weinig na ook geeft het gebergte hier veel yzer
’t N. uitschiet. en goud. Daar valt ook veel honig,

Zes mylen Oostelyker doet zich de Ver- wasch, grooten kieinvee, en hoenderen.
kens rivier op, en dan komt men by de Nu zoude het tyd worden , om van Mangin-
N. O- hoek, anders Cabo di Spirito Santo t eiland Mangindanao , ’t grootste naast danao.
genaamt, alwaar de wal na ’t Z. draait, Lugon van alle de Philippynsche eilan-
en ; mylen Zuidelyker (na dat men de 4 den, en ’t geen het Zuidelykst, meest
voornoemde eilandekens voor de wal leg- tusschen de 8 en 10graaden, gelegen is,
gende, voorby geraakt is) Bezuiden een te spreken, doch aangezien wy daar over
korten dikken hoek, een baai van 4 of uitvoerig onder de stoffe van Ternate5
mylen in 't rond, de Vuile bogt genaamt, zullen nandelen, zoo hebben wy hier niet
maakt, die vol klippen en droogten is, anders te melden, dan dat men aan deZ.
buiten dat men ook nog een kleine droogte W kant geen eene (gelyk men doorgaans
digt by dat dik hoekje ziet, en dat ook gemeent heeft) maar z, en dus aan de
die droogte uit die baai (waar in zich Z. zyde van dat eiland 3 groote baajen
ook 3 kleine eilandekens, 2 in ’t N. O., heeft ; en dat deszelfs hoofdstadt (by
en I in ’t Z. W. der zelve vertoonen) nog zommige Mindanao , doch by anderen
wel 4 of s mylen verre, rond om een Kattitoewan genaamt ) op 7 graaden en

dikken hoek rondloopende, Zuiden aan 8 of zominuten aan een fraaje rivier (die
voortgaat, het welk ook 't Zorgelyk rif op 6 graaden 22 min. en op de lengte
genaamt word. van 241 mylen Bewesten Lezart in En-

Een van die 3 eilandekens in de baai geland legt) aan de Z. dezes eilands, en
is Primeiro Sargidero genaamt, en tegen mylen van de zee, gelyk 30 mylen van
de Z. kant van dit Zorgelyk rif, pas Be¬ de zelve in ’t Z. ook de stadt Sjambongo
zuiden dien dikken hoek, anders den ge- gelegen is.
broken hoek genaamt, heeft ment klein Nu dienen wy nog een woord van
eilandje, en een weinig Zuidelyker ’t Kat- St. Jan.’t eiland St. Jan, of St. Juan, mede een
teneiland , nog een weinig Zuidelyker der Zuidelykste, en pas 3 of a mylen Be-
’t lang eiland , en nog wat verder Z. op oosten de N. O. hoek van Mangindanao
kleine eilandekens , ’t gebroken eiland gelegen , buiten welken het nog wel ;
genaamt, al welke eilanden 2 of 3 mylen meer na ’t N. uitschiet, te melden.
buiten de wal, als op een doorgaande smal Het legt ruim op 9 graaden met zyn
rifje dat Z. en N. ontrent 4 mylen verre N. hock, zynde meest van ’t N. N. W
stiekt, leggen. na ’tZ. Z. O. in de lengte 38 mylen verre,

Twee mylen Zuidelyker ziet men,2 en van ’t N. ten N. tot het W. tenZ. 24
mylen buiten de wal, nog 2 eilandekens mylen in ’t midden in de breedte uitge-
op zoo een rifje digt by een na ’t Z. ge- strekt ; doch ’t N. einde is wel de helft
strekt, alwaar men dan aan de vaste wal breeder, als het Z. einde.
van Tandaye by een kleine baai (die in Het is tamelyk hoog, en vol kleine ber-
’t N. een scherp hoekie heeft) komt, gen aan de Z. O. kant, zeervet en swart
voor welkers Z. hoek, die digt by de an- van aarde, en vol geboomte, dat hier en
dere loopt, en de baai als tot een fuik daar een groot bosch uitmaakt.
maakt, I klein eilandje  myl van de wal Het eiland Tagima legt even Bezuiden
legt , hoedanig een ’er zich ook 1: myl Mangindanaos W. hoek; ook legt 'er
Zuidelyker opdoet. een eiland , Zubu, of Zebo, een der

Daar na loopt de wal ; mylen na ’tZ. Barusses van Ptolomeus, ontrent op 9
O, alwaar zy wat ’t Z. indraait, en een graaden , wat Bewesten Mangindanao,
diepe kleine vuile baai , waar in zich 2 zynde 9 of romylen lang, vol bergen en
eilandekens, een in de krop, en een in geboomte, daar ook de Spaanschen een
de zak van binnen, vertoonen , en dan vesting hebben, die hier, als ook op Lucon,
ziet men daar een spitzen Z. O. hoek, en Panay, al zedert ’t jaar 1564. uit last
die wel 2 of 3 mylen lang, en van van koning Philips IL gelegt zyn.Dit
’t Z. 0. na ’t Z. wel 4 of f mylen eiland word ook wel Los Pintados om

dat
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dat zy hier hun lyf beschilderen) genaamt. een handel der Spaanjaarden is, en van
waar zy jaarlyks 1 of  schepen in Ma-De Ilhas Forcados leggen ten Z. W. van
nilha krygen.Tagima.

Buiten alle deze eilanden, by ons ge- Zy legt eigentlyk in ’t Noorderdeel van
melt, zyn’er nog veele andere , die op America, of in nieuw Spaanjen, onder

’t koninkryk van Mexico, in de Z. zee,den weg naar America, of naar nieuw

Spaanjen, in dien grooten Archipelagus onder den Tropicus Caneri, of de kreefts
leggen, van welke het eiland Guana (of zonnekeerkring, ontrent op 15 graaden
Guan by de Engelschen genaamt) dat op 35 minuten Z. breedte, en op de lengte
13 graaden legt , 'er een is, alwaar de van 274 graaden 10 minuten.
Spaanze schepen van Aquapulco gewoon Wy geven de zelve in een zeer netteDe stadt
zyn te pleisteren; en de Spaanjaards een teckening op No. V. Men ziet de stadt Aquapul-

A6 1ng¬schans met 6 stukken, en een landvoogt zelf by letter A. als in een halve maar
teckent.met eenige soldaaten hebben. leggen, alwaar zich ettelyke reijen van

In de kaart No. IV. ziet men ontrent fraajc huizen (voor al die wat verder van
25 mylen Beoosten St. Jan I. dos Areifes ’t strand leggen vertoonen. Zy heeft een

5cen lang eiland, dat Z. en N. strekt. schoone dubblé baai, waar in veel sche-
kleine, en nog 7 of 8 mylen Oostelyker pen zich zouden konnen bergen, en daar
I. dos Matelotes, zynde 2 byzondere ei- zy , na dat zy door ’t groot gat of die
landen ; maar de verdere zyn ons onbe- korte straat, met letter C. geteekent,
kend, en by na ontelbaar. en zekere kiip met letter D. gemerkt,

In ’t algemeen hebben wy nu nog van voorby geraakt zyn, heel zeker op 15 of
deze Philippines te zeggen, dat op veele 16 vadem konnen ankeren.
der zelve een groote handel met ryst, Men heeft in de zelve ook veel kerken
peper en andere speceryen, als ook met en schoone kloosters, en ’t is van daar dat

zydesalpeter, quikzilver, yzer, staal, de meeste Priesters naar Manilha gezon¬
den worden.stoffen, porcelyn, koper, goud, zilver, ver-

nis, en alleriei kleeden, mitsgaders met Aan de Westkant dezer stadt legt op
groot en klein vee gedreven word. een hock des lands het kasteel van St.

Gelyk de meeste eilanden nu onder de Diègo , dat als een vyfhoek gebouwd,
Spaanjaarden staan , alzoo hebben zy met letter B. gemerkt, en vry sterk is;

jaarvan den beginne af, en zedert 't buiten ’t welke zich een weinig Ooste-
hien1564. op Zebu (hoewel een koning lyker aan strand nog een stormtoren op-

in ’t jaar 1520. al Christen wierd) en in doet , om de schepen en vaartuigen te
ge-’t jaar 1570. op Lugon , hun werk dekken. Op ’t kasteel ziet men 17 me-

maaket, om de Heidenen te bekeeren, en taale , en verder eenige yzere stukken,
alle de Mohhammedaanen, die ’er waren, zynde wel met 4oo koppen bezet.
te verdryven. Na welken tyd zich ver- In ’t O. by letter E. is een verkeerde
scheide ordres der Geestelyken, en voor- en zeer gevaarlyke doortocht, alwaar
al de Jezuiten, hier sterk ingedrongen, men wegens een klip, die men daar ont-
gelyk zy tot Manilha een zeer aanziene- dekt, zeer ligt een schip zou konnen ver-
lyk klooster, en ook verscheide anderen liezen, welk gevaar men, in ’t W. by
op de vlckken van Lugon, en op dever- de letter f;. , immers zoo zeer van ver-
dere eilanden hebben, waar door hier veel scheide klippen daar te verwagten heeft,
duizenden op hunne wyze tot het Chri- gelyk zich Bewesten ’t fort St. Diègo in
stendom (hoewel zy daar weinig van de baai zelf ook eenige klippen, voor
weten, en nog Heidenen in den grond welke men zich wel hoeden moet, ver-
zyn) overquamen, die geen ander bewys, toonen, anders is het een uitnemend schoom
dan dat zy maar gedoopt zyn, en eenige en vermaakelyk gewest, daar allerlei
kleine gebeden kennen, daar van weten verversching te bekomen is, hoewel die

geven.te eigentlyk wat dieper in’t land gehaalt
Dit is wel het voornaamste, dat wy van moet worden.

de Philippines, en ’t bezit der Spaanjaar- Deze voorname stadt geeft, om zoo te
den in deze Indische eilanden te zeggen spreken, by na alle den handel, waar door
hadden; want over alle de verdere eilan- de stadt Manilha zoo sterk tot nog toe
den, die Oostelyker op, en niet in deze bloeit, alzoo de schepen, die jaarlyks van
kaart, leggen, te schryven, zou ons te daar derwaarts gaan, allerlei kostelyke waa¬
verre buiten ons bestek voeren, behalven ren uit de Zuidzee en uit Mexico daar na
dat men van de zelve ook zoo veel ze- toe, en van Manilha weer allerlei Oosterze
kerheid niet heeft, als daar toe wel ver- waaren naar Aquapulco, brengen.
eischt word. Zonder dezen handel zou Manilha ook

maar een dood nest zyn, waar van menMet een woord nogtans moeten wy,
nog onlangs een klaar bewys gehad heeft,alvorens daar van te scheiden , nog die
alzoo, volgens berigt van Lispon den gdenaanzienelyke en fraaje stadt Acuapulco of
Auguisti 1723., die van Manilha tegenAquapulco aanhaalen, waar op zoo groot

hun-
. DEEL.
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den vicecommandeur Lambert voornoemt perhunnen landvoogt waren opgestaan, om
instructie hebben geordonneert, welke instructiedat hy hen verboden had op Aquapulco
en ordre ongetwyffelt by voorsz. Vicecomman¬te handelen; alzoo dat in zich zelven niet
deur nog is berustende , daar mede ons dananders was, als alle die ingezetenen, die
zullen confirmeren, en aan des zelfs inhoudvan dezen handel voornamelyk bestaan,
gedragen, ons op de ervaring, die meer ge-de keel toe te binden. Van wat verder
voerde Lambert Jeronymuszoon van datuitslag dit zyn zal, moet ons de tyd leeren.
vaarwater heeft verlaaten; eenelyk vindenDat dit Aquapulco al van ouds her,
wy goed stipt te bevelen, dat Beoosten buitenzelfs by de onze bekent geweest is, blykt
het gezigt van ’t eiland Tandaja het Zuide-ons klaar uit den tocht van onzen wak-

lykste schip op 12 graaden 20 minuten regikeren zeevoogt Joris van Spilbergen, die
Z. en N. van den anderen verspreid byhou-’er in’t jaar 1615. den oden October ten
den, en wakker doen uitkyken. Wy zeggen,anker quam, welkers verdere ontmoeting
buiten het gezigt, om van ’t land niet ver-aldaar wy in ’t verhaal van zyne reize
kend te worden, alzoo zy zekerlyk verwit-konnen nalezen.
tigt zyn, wanneer zy vreemde schepen op deDe vloot van Jaques l'Heremite is 'er
kust vernemen, gestadig met vyeren langs denaderhand in ’t jaar 1024. in ’t laatst van
zelve zeinen, en waarschouwen, ’t welk deOctober mede ten anker geweest; doch
Spaanze schepen bemerkende , tragten dan tezy plaatzen dat zeer qualyk op 17 graa-
landen , daar best konnen, ende ontzienhaarden. Het voornoemt kasteel scheen toen

in die gelegentheidniet te stranden, om ’t zil-niet lang te voren, en maar, zoo zy zeggen,
ver te salveeren, daur op gelet dient, endemet 4 oolwerken by den eersten aanleg
om zich buiten ’t gezigt von ’t land te ont¬gebouwt, en daar na met nog i vermeer-
houden. Deze ordre en commissie zal UE-dert te zyn, (hoewel men het toen al
alzoo uit onzen naame aan Lambert Jero-met 5 punten afgebeeld ziet) gelyk het
nymuszoon , ’t zy alleen of in compagnieook met een zeer hegte steene muurom-
van de Gallias verzeild, doen vernemen, en

ringt is.
dat zoo geheim, dat de Spaanjaard opHet verder wedervaaren dat de vrien-
Gammalamma geen lugt van onze desseinenden van deze vloot met de Spaanjaarden
bekomt.daar te dier tyd gehad hebben, kan men

was onderteekentmede in het opstel van hunne reize na-

zien.
Anthonio van Diemen.Dat nude onzen al meermaalen getragt
Philip Lucasz.hebben den Spaanjaarden ontrent dezen
Cornelis van der Lyn.streck, of wel ontrent de Philippines,

alle bedenkelyke afbreuk te doen, daar
In’t jaar 1715. hebben die van de Spaan-Vaart vanvan zien wy nog in de later tyd, of in

of die vansche of Oostenrykze Nederlanden’t jaar 1639. eenig bewys uit de last die
Oostendescheeigentlyk die van Oostende, eenigehaar Edelheden te dier tyd aan den land¬
op Oost-

pen onder de vlag des Roomschen keizersvoogt der Moluccos, den heer van Broekom indien

uitgereed, en naar Malabar, doch voor-geliefden te geven, gelyk uit het navol¬ onder de

vlag desnamelyk naar China, gezonden, die in degende kort uittrekzel duidelyk blykt.
Room-eerste jaaren met groote winsten , alzoo
chen

zy geen lasten te dragen hadden, t'hui ReizersExtract Missive van den
gekomen zyn.Heer Gouverneur Generaal, ende

Daar op begonnen die zelve Reeders
de Raaden van India aan den Heer

van tyd tot tyd sterker toe te rusten, en
Johan van Broekom, Gouver-

zoo fraaje winsten te doen , dat het
neur der Moluccos, van den yden

ons, en voor al de Engelsche, begon in
Maart 1639.

de oogen te steeken, gelyk die, ook al
middeien in ’t werk gesteld hebben, omBy aldien den Raad niet konde besluiten de
dit door hunnen koning, en deszelfs tus-Gallias af te steeken , zoo verstaan egter.
schenspraak by den keizer, te doen strem-dat gemelden commandeur Lambert Jerony-
men.muszoon op Emilia zal overtreden, ontrent

Zy kregen egter naderhand swaare ram-de Cabo Spirito Sancto byhouden, tot primo
pen , alzoo zy nu en dan een schip ver-of den aden Julii, als wanneer met of zon¬
loren hebben, ’t geen hen in ’t jaar 1722.der buit na Pehoe, of de Piscadores zyne
te Oostende zulken krak gaf, dat 'erreize zal vervolgen, en met lief daar aan-
zommige geweest zyn , die aanbodengeland zynde , van zyn komst berigt aan den
hunne actie verre beneden ’t Capitaal tegouverneur van der Burch geven, ten ware,
verkoopen. Zy hebben ook veel moeitegelyk wy vertrouwen, daar nader bejegen¬
gedaan , om , door tusschenspraak van denden , van op ’t byhouden en den vyand te ver-
Marquis de Prié, den keizer te bewegen,wagten. Ontrent Cabo konnen geen andere
aan hen een Octroi tot het oprigtenordre geven, als in ’t jaar 1636 den oden Fe-
van een Oostendische Maatschappy vanbruarii aan den commandeur Engelzen, en

In-
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de twee volkeren, die in oorlog waren,Indien te geven, ’t geen zy ook eindelyk
en die daar door een gelukkige vrede be-bekomen hebben; ook zyn 'er reeds 7
komen hebben.Bewindhebbers, 3 van Antwerpen, 3 van

Gent en i van Brugge of Oostende, aan- Zy betoont met de oude brieven, en Met ver-
met voorbeelden, dat de onderdaandn van tooninggesteld ; doch of andere Mogentheden
alle de provintien der Spaansche Monar- van hetdaar tegen niet zullen werken, moet ons

ongelyk,de tyd ieeren. Gelyk men reeds Memo- chie, welke geen Castiliaanen waren, door
rien, van wegen de koningen van Enge- hunne koningen, en door hunne wetten, hen daar

altyd uitgesloten zyn geweest van den by wordland, en Vrankryk, als ook van onzen
gedaan.Staat, daar tegen gezien heeft. koophandel van die Indien, welkers ont-

dekking hen niets gekost had; en in hetOm nu , voor zoo verre onzen Staat
aangaat, nog nader kennis van de schade byzonder bewyst zy, dat alle Successeu-
en ’t ongelyk , ’t geen de zelve daar by ren, die den eigendom van de Spaansche

Nederlanden zouden mogen krygen, ver-lyd, en van de pogingen by de heeren
Bewindhebberen der geoctroyeerde Oost- bonden geweest, en gehouden zyn, om
indische Maatschappy dezer landen zedert daar niet te mogen vaaren, nog om die
4 jaaren herwaarts tegen devaart van die vaart aan de gemelde Spaansche Neder-

Pogingen van Oostende op Oostindien gedaan, te landen toe te staan, op straffe van zyne
der hee-

krygen, zoo heeft men maar naaukeurig Souvereiniteit in commissum &amp; ipso jure teren Be-

op de zes volgende Memorien, door derwindheb verliezen.

beren tot zelver last aan de heeren Staaten Generaal Deze zaaken dus verre nu bewezen zyn-
strem- aangeboden, te letten. de, zoo word verder door deze E: Maat-
ming de

De eerste dezer Memorien is van den
zer vaart schappye uit het Tractaat van Munster,
der oden Februarii 1720. waar in de E: Maat- als ook uit de Alliantien, en uit de latere
Oosten- schappy dezer landen klaar aanwyst, hoe Tractaacten aangetoont, dat zyn Keizer-
denaars.

en op wat wys de limiten van den koop- lyke Majesteit ten opzigt van de provin-
handel der Indien langs de twee wegen tien , die tot zyn behoeve verdeelt zyn
van de kaap der Goede Hoope, en van geweest, gehouden is aan de zelve ver-
de straat van Magellaan, tusschen de on- pligtingen, waar aan de geheele Monar-
derdaanen van Spaanjen, en die van deze chie zich voor deze verdeeling verbonden
Republyk, beraamt, bepaalt, en by het had, en dat bygevolg de begonnen on-
gde en 6de Art van het Tractaat van Mun- derneming van een navigatie en koophan-
ster vastgestelt zyn del op Oostindién uit Oostende , waar

Ook toont zy , dat de limiten en di- van men het nadeel reeds gevoelde, en
stricten voor deze vaart, van weerkanten die zoo klaar en kragtig tegen de Tractaa-
gehandhaaft en zoo opgevolgt zyn door ten en tegen de regten der Geoctroyeerde
een volstandig gebruik , dat de band des Maatschappy dezer landen aanloopt , de
vrcdes ook zedert dien tyd geweest is. heeren Bewindhebberen in alle billikheic

Daar by verklaart zich de E: Maat. zeer veel grond gaf, om aan haar Hoog
schappy ook als Souverein in het district Mog: te verzoeken, middelen te Weenen,By ver- van haar Octroi in de Indien, bewyzen- en te Brussel aan te wenden , om dez

scheide
de , dat de koningen van Spaanjen , en nieuwigheid te doen staaken.Mem o¬
hunne opvolgers, voor eeuwig aan haarrien, aan Deze Memorie was den 16den April

uhaar by het Tractaat van Munster afgestaan 1721. haar Hoog Mog. zoo ras niet aan-
HOog en overgegeven hebben de regten, die zy geboden en voorgedragen, of de zelveMog.

verkregen hadden , ’t zy door de wape- Heeren zonden daar op terstont ordre aan
openge¬

nen, of door vergunning der Pauzen, omlegt. hunne Ministers, die zich aan ’t hof van
in de Indische zeen tevaaren, en te han- den Keizer, en by den Marquis de Prie,
delen langs de kaap der Goede Hoope, en onthielden, om aangaande deze zaak de
langs de kusten van Africa tot in China, noodige vertoogen te doen.
in de Molukkize eilanden, en in Japan; De tweede Memorie van den 2asten Julii
met geheele uitsluiting der onderdaanen 1721. toont klaar aan, dat het keizerlyke
van eenige provintien, die onder de Spaan- Hof, en dat van Brussel, niet alleen geen
sche Monarchie zouden mogen behooren : agt geslagen hadden op het verzoek van
En dat de Republyk insgelyks aan Spaan- haar Hoog Mog:, maar dat men daar in
jen afgestaan had de regten die ze mogt tegendeel den koophandel van de Oosten-
hebben, om te vaaren en koophandel te rykze Nederlanden op Indien, meer dan
dryven in dat gedeelte van Indien, 't welk oit begunstigt had, en men’er zelf ook
door de straat van Magellaan op de Zuid- van een Octroi sprak, dat de Keizer ge-
zecs, en op de Manilhasche eilanden uit- negen was aan de Vlamingen te geven
komt. Dit is het uti possidetis van het tot het opregten van een Bevoorregte
berugt Tractaat van Munster, dat de con¬ Maatschappy, die in staat zou gestelt
dit.en en wyze van navigatie en van den worden, om deze navigatie en koophan-

del, tot nadeel der ingezetenen van dezekoophandel, in de groote zeen bepaalt,
en voor eeuwig vastgestelt heeft tusschen Republyk , voort te aetten. Waar op
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geweldige onregtmatigheid tegen dezende heeren Bewindhebberen haar Hoog
Staat te plegen, nademaal zyn Kei-Moo verzogten, dat zy haare pogingen
zerlyke Majestcit door den bystand derte Weenen, en te Brussel, geliefden te
wapenen van Engeland, en van deze Re-verdubbelen , om het quaad te stuiten,
publyk, bezit van de Spaansche Neder-en om het toestaan van zulken Octroi af
landen nemende , zich persoonlyk ver-

te raaden.
bonden had aan de conventien , die metDit verzoek der heeren Bewindhebbe¬
zyn voorzaaten gemaakt, en onderhoudenren , by deze haare Memorie gedaan,
waren, waar van zyn Brittanische Maje-keurden haar Hoog Mog: niet alleen
steit, by het Tractaat van Barriere, degoed; maar vernieuwden ook haare or-
guarantie wel op zich heeft willen ne-dres aan de Hollandsche Ministers te
men.Weenen en te Brussel , om daar na te

Op dezen grond nu verzogt deze Maat-
werk te gaan

schappy haar Hoog Mog.: weder, dat zyAangezien nu dit tweede voorstel der
en teop nieuw haar gezag te Weenen,heeren Bewindhebberen en van haar

Brussel, en over al daar ’t noodig mogtHoog Mog: niet meer vrugt by den Kei¬
zyn, geliefden te gebruiken, om dat Octroizer of aan 't Hof te Brussel, dan ’t eerste,
te doen intrekken, en te verhinderen, datgedaan had, zoo vond deze Nederland-
het verder in 't licht quam.sche Maatschappy goed , om den 31sten

Deze bewoording van over al daarJulii 1722. een derde Memorie aan haar
t noodig zoude zyn, bewoog haar HoogHoog Mog.: aan te bieden , waar in zy
Mog., om deze vierde Memorie inden inhoud van haare voorige vertoogen
’t Fransch te doen vertaalen, en daar vanvan den 16den April 1720. en van den 2asten
afschriften aan den heer l'Heremitage totJulii 1721. herhaalde.
Londen, aan den heer Hop te Parys, aanDaar beneven verzekerde zy, dat het
den heer Ham te Madrid , mitsgaderskeizerlyk Octroi , waar van bevoorens
aan de heer Hamel Bruyninks te Weenen,maar in ’t gemeen, en als nog onzeker,
en aan den heer Pesters te Brussel, metgesproken was, nu op ’t punt stont, om
alle de instantien, daar toe vereischt, entoegestaan, en in weerwil van de tractaa¬
nu reeds genoeg bekent, te zenden, dochten , wetten, en alle de oude en nieuwe
zoo veel agtbaare pogingen, by die vanconventien , en zonder ook eenige agt
haar Hoog Mog: gevoegt, niet het aller-te slaan op de regtmatige en herhaalde
minste uitgewerkt, maar dat keizerlykvertoogen, die haar Hoog Mog: tot stui-
Octroi egter zynen voortgang volslagenting van den voortgang dezer onregtveer-
bekomen hebbende , en te Brussel reedsdigheid hadden laaten doen, verleent te
gedrukt zynde, zoo hebben de heerenworden , weshalven de heeren Bewind-
Bewindhebberen, aan hun hoofd hebbendehebbers met zeer veel grond verzogten,
vier Borgermeesters van Amsterdam, endat haar Hoog Mog. haare Ministers aan
de aanzienelykste Regenten dezer Repu-de voornoemde Hoven wilden gelasten,
blyk, goedgevonden een vyfde Memoriede grootste vlyt, en de uiterste pogingen
van den 29sten Julii 1723. aan haar Hoogaan te wenden, om het uitgeven van dat
Mog. (die ondertusschen kort te voorenOctroi te stremmen.
aan de ingezeteenn van dezen Staat ver-Deze derde Memorie door de Ministers
boden hadden, om dienst by deze Maat-van onzen Staat met de noodige ordres
schappy van Oostende te nemen , gelyknaar Weenen, en naar Brussel gezonden,
naderhand ook onze Geallieerden, te we-doch te gelyk ook bevonden zynde, dat
ten, die van Engeland en Vrankryk, medede zelve van geen beter uitwerking, dan
op swaare straffen gedaan hebben) voorde voorige, geweest was, zoo vonden de
te dragen, en daar in alles voor te stellen,heeren Bewindhebberen goed den 1gden
’t geen met de grootste waarheid , enMaart 1723. een vierde en zeer nadruk-
overtuiging, zoo ten opzigt van dat Octroikelyke by haar Hoog Mog: in te leveren,
in ’t algemeen, als ook in opzigt van dewaar in zy toonden, dat in weerwil van
buitensporigheden, by verscheide artike-zoo veel billyke vertoogen, zoo dikwils
len van dat Octroi toegestaan, kan gezegtte Weenen, en te Brussel herhaalt, het
worden ; al het welle van te meer op-Octroi des Keizers tot opregting van een
merking om zeker gevaarlyk gevolg is,Maatschappy in de Oostenrykze Neder¬
aangezien de Keizer daar by belooft totlanden nu met ’er daad reeds toegestaan,
handhaving deszelfs de kragten van zyneen verleent was.
wapenen te zullen gebruiken , behalvenDaar beneven wezen zy zeer duidelyk
dat zyn keizerlyke Majesteit aan die nieu-aan, uit de aangehaalde Tractaaten, wet-
we Maatschappy toestaat, om oorlog,ten, brieven, en conventien, mitsgaders
vrede, alliantien, vaststellingen, en on-uit de exempelen van een duurzaam en
bepaalde conquesten in de Oost- en West-onwederroepelyk gebruik, dat de keizer
indien te gelyk, te maaken.dit Octroi niet heeft konnen toestaan

Deze laatste stap des Keizers nu deëdzonder de grootste overtreeding, en een
hen
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Dissertatio de jure quod competit Societatihen begrypen, dat hen daar by alle hope
privilegiatæ federati Belgij ad Navigatio-van eenige billyke voldoening, die zy tot nem a Commercia Indiarum Orientalium

nog toe van de regtmatigheid van zyn
adversus incolas Belgii Hispanici (hodie)keizerlyke Majestcit verwagt hadden,
Austriaci. dat is: Beweering van het regt

was afgesneden ; weshalven de heeren Be-
dat de bevoorregte Maatschappy dezer ver-windhebberen, ziende de onverschillig-
eenigde Nederlanden heeft tot de vaart enheid, die men te Weenen en te Brussel
handel op de Oostindien tegen de ingezetenenvoor de billyke voorstellen en instantien
der Spaansche Ghedensdaags) de Oostenrykschezoo van deze Republyk, als ook van de
Nederlanden. In welke dissertatie zeer klaarVorsten , haare Geallieerden, getoont
de zin en inhoud van ’t gde en 6de art. vanheeft , in dit uiterste haar Hoog Mog
de Munstersche vrede, in’t jaar 1648. ge-verzogten , dat zy hen geliefden toe te
sloten, in ’t breede aangewezen, en on-staan, om zich van de middelen, hen van
der anderen getoont word , dat aan deGod verleend , te water en te land te
Spaanjaarden niet geoorloft is zich inmogen bedienen, en om dus geweld met
Oostindien verder, als tot de Philippyn-

geweld te keeren. sche eilanden, uit te breiden. Ook word
Deze vyfde Memorie bragt zoo veel te

daar in nader aangewezen, dat het gde art.weeg , dat 'er besloten wiert den heer
de nu Oostenrykze Nederlanden raakt;Pesters van Brussel te roepen, en den zel-
ja dat zy volgens de wetten en voorbeel-ven naar Hanover te zenden, om de gua-
den verbonden zyn zich daar aan te hou-rantie, die zyne Brittannische Majesteit
den, en dat dierhalven, volgens den in-

by het Tractaat van Barriere, ’t welk dat
houd van ’t Octroi of voorregt der E-van Munster bevestigt, belooft heeft, te
Maatschappy dezer landen, haar geoor-

verzoeken ; die in ’t laatst dezer maand
loft is haar regt met ’er daad te bescher-zeer gunstig van zyn Majesteit aldaar ge
men , en alle middelen by der hand tehoort is , gelyk ook zyn Majesteit dien
nemen, om indien de Oostenrykze Ne-heer op zyne deftige aanspraak, waar in
derlanders binnen de grenzen der E: Maat-hy de noodzaakelykheid van ’t stremmen
schappy komen, zich met de wapenen,dezer Oostendische Maatschappy (als
of anderzins, te verdedigen.strydende met alle tractaaten en conven- Daar op nu hadden de voornoemdetien , en voor al met dat van Barriere
heeren den gden October weer een Memo-zeer kragtig vertoont, belooft heeft dat
rie, tot deze zelve zaak betrekking heb-gene , waar toe hy zich verpligt heeft
bende , aan haar Hoog Mog: overgege-t- zullen volvoeren. Ook hebben de
ven; en den 1eden dier maand beek, datFrauschen in die zelve maand, en al be-
de koning van Groot Brittannien denvoorens zeer kragtig tot het vernietigen
heer Pesters, op zyn vertoog, te Herren-van die Maatschappy (gelyk de voor-
hauzen een zeer gunstig antwoord gege-noemde Mogentheden nog aanhouden te
ven, en belooft had haar Hoog Mog: zaakdoen) gearbeid.
in dezen opzigte volslagen volgens deNademaal nu ondertusschen deze Maat.
Tractaaten te zullen handhaven, gelykschappy van Oostende werkelyk bezig is
dit zyn Majesteit en de koning vanmet verscheide schepen naar de Indien uit
Vrankryk hunne Ministers aan ’t keizer-te rusten , zoo heeft onze Maatschappu
lyk Hof mede zoo gelast hadden, dat na-den pden Augusti des zelven jaars een zesde
der in November by een nieuwen last doorMemorie by haar Hoog Mog. doen inle-
beide deze vorsten aan hunne Ministersveren, waar in zy te kennen geeft, dat de
aan ’t voorsz Hof gegeven, quam te bly-Generaal, en de byzondere Gouverneurs
kenvan de Indien, berigt bekomen hebbende Ondertusschen had de Keizer (zoo menvan het nadeel, dat die van Oostende aan
zeide) verlof gegeven om , buiten deden koophandel van die gewesten doen,
voorige zes, den 1rden of r2den dito volmeer dan cens ordre verzogt hebben, om
geraakt , nog vier millioenen, in tezich tegen deze ongeoorlofde navigatie
teekenen , een klaar bewys , dat zynte kanten , om welke reden dan de Be-
Majesteit ontrent dit stuk nog niet vanwindhebberen ook niet langer konden
gedagten verandert is.uitstellen de vereischte ordres en instructien

Of’er nu reeds eenige middelen voor-naar Indien te zenden , om daadelykhe-
geslagen, en uitgevonden zyn, of nogden van die kragt te gebruiken , welke
zullen worden , om de zaak by te leg-bequaam mogen zyn, om de beginzelen
gen, en malkanderen in der minne teen den voortgang van deze nieuwigheden
verstaan, zal ons de tyd nader moetenin het district van hun Octroi te vernie-
leeren. Het is zeker, dat zy de waa-

tigen.
ren, die zy uit China, en Indien, inOok hebben de heeren Bewindhebbe-
veel korter tyd, en veel onkostelyker,ren by deze nadere Memorie aan haar
dan wy , aanbrengen, ook veel beterHoog Mog. ook een Latynsche Dissertatie
koop, dan wy de onze, konnen geven,gevoegt, onder den navolgenden titel:
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doen zidderen, en beven, behalven datwaar door zy ons, en voor al de byzon-
zy zoo veele landen, en steden, (gelykdere lieden, die hun goed op Batavia in
wy dat hier na in 't byzonder zien zullen

koopen, groote schaade toebrengen.
ten deele door ’t swaard van de Portu-Na deze korte afwending, die wy tei
geezen, en andere Indische vorsten, tenoorzaake van deze nieuwe Oostendische
deele door de schrik voor hunne wapenen,Maatschappy genootzaakt zyn geweest
by voordeelige verbonden hebben aange-te maaken, zullen wy ons eindelyk tot
wonnen , dat zy in opzigt van hunneonze Landslieden, en de beginzelen van
groote bezittingen, en veroveringen al-hunne ondernemingen na ’t Oosten, kee-
daar, verscheide koningen van Europa

ren
verre overtreffen ; welke hunne magtOnder de zeehelden, die met een by-
ook daar by af te nemen is, dat zy onderen zondere hartvogtigheid en onverzaagt-
de vorsten en koningen van Indien, doorheid het Oosten bevaaren, en zich
de tyd, en den schrik hunner gelukkigedaar beroemt gemaakt hebben, zyn de
overwinningen alom, ook zulken ontzagwalkere en naarstige Nederlanders (door
verkregen hebben, dat zy aldaar in ver-ons wel de laatste in rang gestelt, maar
scheide magtige ryken niet alleen veeledaarom geenzins de minste te reekenen
koningen, maar zelf ook verscheide kerzersmet zulken byzonderen voorspoed tot
gelyk wy hier en daar toonen zullennog toe by alle volkeren zoodanig bekent
gemaakt, zulke, die hen niet aanstonden,geweest, dat zy, daarom van de meest
verworpen , weer andere op den throonbenyd, in weerwil van dien Nyd, door

gezet , en die daar op zoo kragtdadig
hunnen ongemeenen grooten handel en

gehandhaaft hebben , dat een yegelyk,veelvuldige veroveringen in Oostindien,
die deze hunne grootze en heldagtige be¬van tyd tot tyd zoo magtig aldaar, en
dryven met een aandagtig en onpartydigook hier in hun eigen land , geworden
oog gelieft na te speuren , zal moetenzyn , dat zy in Indien alle Europeische
bekennen, dat zy zich in het Oosten eenNatien, zoo in de wyde uitgestrektheic
vermogen , en oppergebied , verkregender by hen zoo dapper overwonnene
hebben, waar van geen voorbeeld, noglanden, als in ’t groot gewigt van hun-
by de Ouden , nog by de hedendaagze,nen handel aldaar zeer verre overtreffen,
nog in het Oosten, nog in gansch Euro-en in de zeven vereenigde Nederland-
pa, te vinden is. Vermits ik geenesche provintien hunnen naam en ver
Natien kenne, die oit zoo oppermagtigmogen , bevorens klein , en naauwlyks
koningen en keizers na haaren zin, hetbekend, by de vorsten, en andere staaten
zy in ’t Oosten, het zy elders, af envan Europa, zoo veel hebben doen we-
aangestelt, of die op den throon be-gen , dat de aanzienlykste koningen en
vestigt, en op de wenk van haare oogen,Mogentheden van dat wereldsdeel, he
door een zeer fyne en nogtans billykevoor eere , en vastigheid voor hunnen
politie, op die wyze onder hun bedwangbyzonderen staat geagt hebben, met de
gehouden hebben, als best met hun be-heeren Algemeene Staaten van dat klein
lang overeenquam.landie in verbond te treden, en de zelve

De Hollanders, die uit den aard goedveeltyds als die genen aangezien hebben,
en dierhalven zeer sterk tot de vrede endie door hun groot vermogen in staat
vriendschap met alle redelyke en rustzoe¬waren , om het evenwigt van de schaal
kende volkeren genegen zyn , om dender Mogentheden van Europa te maaken,
koophandel, hun eenigste oogwit, ver-of wel na die zyde, met welke zy zich
maak, en de voorname zenuwe van hun-verbonden , den evenaar te doen over-
nen Staat, in der minne voort te zettenslaan.
zouden nooit gedagten gemaakt hebben,Het zal dierhalven de pyne wel weer-
om eenige voordeelen verre buiten ’s landsdig, en niet onvermaakelyk wezen, de
te zoeken, veel min om daar eens andersware redenen, en gronden van deze vaart
landen te ontrusten, of daar eenige ver-der Hollanders naar Oostindiën eens na
overingen te doen, maar gelyk men eente speuren, die uit den grond op te del¬
kat, die in ’t naauw is, wonderlyke enven, en met de uiterste verwondering,
zeer onverwagte sprongen ziet doen, al-en verbazing hunne ongelooflyk groote
zoo heeft men de Hollanders, die nazaa-magt, uit zoo geringe beginzelen al-
ten der ouden Katten , door de vervol-daar voortgesproten , aan een te schake-
gingen en de benaauwtheden, in welkelen. Wy zullen toonen, dat zy, diehier
men hen gebragt heeft, gedwongen, omte lande in gedaante en wezen maar een
te toonen, dat zy, even als een kat in deGemeenebest vertoonen, in die Ooster-
penaauwtheid, en als dat wakker nakroofsche landen van zulken gewigtig, op-
der Katten, en aloude Batavieren, zichpermagtig, en wyduitgestrekt vermogen
als een kat, die niet zonder handschoezyn, dat zy al de vorsten van Indien door
nen aan te tasten was, door wonderlykthunne groote vlooten ter zee, en door
en verbazende sprongen uit het middenhunne legers te lande, menigmaal hebben
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voorregten, tot de Roomsch Catholykeder zelve niet alleen wisten te redden,
Godsdienst met geweld te dwingen, ofzich van de geweldenaryen van Philipi
anders die gantsche Natie uit te roejen,II. koning van Spaanjen, te ontslaan, en
zoo begon hy dit godloos werk aan dezyne nazaaten, na een heldagtigen oor¬
eene zyde met de Inquisitie, of gemoeds-log van 80 jaaren , voor de vryheid van
dwang , door ’t stellen van verscheidehun geloove, in ’t jaar 1648. by de Mun-
nieuwe Bisschoppen in Nederland , enstersche vrede te dwingen, hen als vrye
zynen Bloedraad in te voeren; aan de an-Staaten (voor hoedanige zy al menigte
dere zyde, om hen de keel eenigzins toevan jaaren te vooren by andere vorsten
te binden, ook hunne schepen, en veelenen republyken van Europa met veel roem

hunner ingezetenen, in zyne steden ente boek stonden) te erkennen, maar dat
havenen zich wegens den koophandel op-zy ook buiten dien door hunne ongemeene

houdende, jammerlyk door arresten, ennecrstigheid, groote eivarenheid ter zee,
inquisitien te plagen, en hen zoo veelen kloekmoedige ondernemingen , zoo

geweldenaaryen in hun goed en gemoedhet al in hun land niet gelukken wilde,
aan te doen, dat dit voor zulk een moe-middel wisten, om, na net doorkruissen
dige Natie, hoe gerust, vredelievend,van de alleronbekendste zeen, zelf in het
en stil anderzins uit haar eigen aard, nietOosten, en als aan het einde van de we-

langer tc harden, en volstrekt onmogelykreld hun geluk te zoeken , en zich daur

een onsterfelyken naam , zoo door het was, zoo langer staande te konnen bly-
ven, vermits hun koophandel, niet alleenvoortzetten van den handel (zonder wel-
in die ryken, maar ook ten grooten deeleken zy niet leven konnen , en die als de

in de Middelandsche zee, door ’t gevaarziel, en hartader van hunnen Staat is) als
’t geen zy van dien trotzen vorst, ontrentdoor ’t veroveren van de bezittingen van
den doortogt van haare schepen door dedezen doodelyken vyand aldaar, te maa¬
straat van Gibraltar, te lyden had, ge-ken , zonder nogtans anderen in de
stremt , en daar by een groote adervreedzaame bezitting van hunne wettige van

haaren Staat , die door de zeevaartlanden eenigermate te stooren, aan- en

koophandel voornamelyk bestaan moest,gezien zy in der zelver rylten , na een
afgesneden wiert.minnelyk verzoeke , en op een billyke

Dit dwong hen, om dit geweld te ont-toelaating der vorsten in ’t Oosten,
gaan, na andere wegen, om staande teegter hunnen koophandel aldaar konden

konnen blyven, met een ryp overleg uitvoortzetten, welkcbillyke paalen zy ook
te zien, en dit verval, ’t geen by vervolgnoit , dan door de geweldenaaryen of
van tyd ’t gantsche gevaarte, van hunnentrouwloosheden der inlanderen, en andere

toen nog zoo geringen Staat, zou heb-nooden, geperst, overgetreden zyn, ge-
ben konnen doen instorten , door held-lyk dit gansche Werk door ook blyken
igtige ondernemingen, en door ’t onder-zal , dat de Nederlandsche Oostindische

schragen van dit swak gebouw, met eenigeMaatschappy zich een ongemeenen groo¬
nieuwe zuilen in ’t Oosten of ’t Westen,ten naam en luister by alle vorsten van
spoedig te herstellen.Indien, enkelyk en alleen door haare on-

Het oogmerk van de ware patriottenkrcukbare trouw, en opregte behertiging
van ons land liep daar meest heen , omvan geregtigheid, de ware grond van alle
van het ryk van den Spaanjaard en Por-rust en een bestendige vrede, verkregen,
tugees voortaan af te zien , op ’t zelveen ook tot dezen tyd toe behouden heeft,
niet, dan onder den duim, zelf by denhoewel zy aan allen, dien ’t luste hen te

oorlog tc handelen, hen, waar men maarverongelyken , ook getoont heeft, dat
kon, alle afbreuk te doen, en voor eerst,zy zich op zyn tyd zeer gevoelig daar
als ’t allerheilzaamst in hun oog, het zyover wist te wrecken, en haar gekreukt

door het Noorden, het zy langs den ge-regt te herstellen, en te handhaven.

woonen weg der Portugeezen voorby deDie de gedenkschriften der Nederlan-
kaap de Goede Hoope, naar het Oostenders doorbladert heeft, zal zekerlyk gezien
door te booren, niet alleen om den koop¬hebben, dat hun koophandel zich in de
handel daar door als uit den grond teMiddelandsche zee, in Engeland, Vrank-

herstellen, maar om ook de Portugeezenryk, ’t Noorden, enz. en ook veel in de ry-
en Castiliaanen van dien kostelyken han-ken van Spaanjen en Portugal, uitbreidde,
del op het Oosten (alzoo zy nu nieten zich dus met kleine doch zekere winsten
meer door Pauselyke of Spaansche ver-in die gewesten vergenoegde. Waardoor
bodsbrieven uit Oostindien, als bevoo¬het dan gebeurde, dat zy veele schepen
rens, konden gesloten worden) en voor alnaar de havenen dezer twec laatste ryken
van die der zoo dierbare speceryen, wel-zonden.
kers stapel tot nog toe te Lisbon voor-Na dat nu Portugal ten tyde van ko¬
namelyk, en ook te Antwerpen, geweestning Philips I ook onder Spaanjen ge-
was, geheel en al te ontzetten, hen uitraakt, en by hem besloten was de Neder¬
Indien (waar ’t mogelyk) te verdryven,landers , na het vertreden van al hunn-

en
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daar eenige straat of doortogt , om ver-en dus de geledene schade op hen te her¬
der naar ’t Oosten en in de Tartarischehalen.
zec te raken, te vinden was, weshalvenDe eerste , die tot dit heilzaam werk
hy, ziende dat zyn volk lusteloos in diede hand geleent, en daar by een onster-
togt wierd, best keurde weder te keeren,felyken naam, en gezegende gedagtenis
en zyn andere makkers, die na de Way-by de nakomelingen, en, wegens hunne
gats, of de straat Nassau, geloopen wa-groote en heldagtige onderneming, zelf
ren, te gaan opzoeken , om te ontwa-by hun vyanden (zoo zy maar eenige ag-
ren, of zy, die wel op 8o graaden ge-ting voor de deugd hebben) verdienden, en
weest waren, ook iet naderss daar opdaar by, volgens het zinnebeeld van hun

het gedaan hadden.landschap als worstelende leeuwen ,
Op deze te ruggetogt passeerde hyge-dreigend gevaar zoo mannelyk, en

weer den Yshoek, Troost- Nassau- enlukkig door de klotzende baaren van die
andere hoeken, ontdekte op 71 graadendenverbolge zee ontworstelden, of
een klein eiland, dat hy, om zyn swart-grond daar toe leyden, zyn geweest de
heid boven op, het Swarte eilandenheeren Jacob Valk, schatbewaarder,

noemde.Christoffel Roeltius , loontrekkend Raad

Zy zagen buiten de reeds gemelde nogbyder heeren Staaten van Zeeland
verscheide andere hoekken, als de Kruis-welke zich verscheide voorname Zeeusche
hock, de St. Laurens en de Schanshoek,kooplieden, als Balthazar Moucheron, Jan

ook cen zeer schoone haven, by hen omJanszen, Carel en Dirk van Os gevoegt.
t meel daar gevonden, de Meclhaven ge-en wel byzonder op het verzoek van de
naamt, mitsgaders de eilanden St. Clara,heer Moucheron, en op verkregen verlof
en van Matfloe, en Delgoy, op 6o graa-van de Hoog Mog: Heeren d’Algemeine
den leggende, alwaar zy hun twee me-Staaten, goed gevonden hebben, eerst
degezellen van Zeeland en Enkhuizen,een proeve van dit groot voornemen naar

die daags te vooren eerst uit de Waygatshet Oosten door eenen weg om de Noord

gekomen waren, vonden, die nietanderste nemen, en eenige schepen derwaarts
dagten, of Willem Barentsz was rondomte zenden, om te zien, of zy langs Tar-
Nova Zembla gezeilt, en door de Way-taryen, en door de yszee , by ’t waar-
gats weer by hen gekomen. Dus keer-nemen der gelegenste tyd, niet tot in
den zy dan gezamentlyk weer naar huis,Oostindien , door een veel korter weg
en quamen den 16den September met eenals die der Portugeezen, zouden konnen
ysselyken walrusch, die zy gedood had-doorbreken.
den, voor Amsterdam ten anker, dochOm dit werkstellig te maaken wierden

Tochten
zonder hun oogmerk bercikt te hebben,schepen, i van Amsterdam, 1 van Zee-

der Ne-
alzoo ook zyn twee malckers, hoewel zyland, en I van Enkhuizen, gereed ge-derlan-

reeds in de zee, in welkc zich de grooteders naar maakt, die onder ’t opperbevel van den
’t Noor- rivieren Oby en Janizea ontlasten, meen-ervaren zeeheld, Willem Barentsz van der
den, om

den geweest te zyn, door de swaare ys-in Oost- Schelling, met nog 1 jagt by zich, den
bergen en stormen te rug gedreven, ool-rden Julii ’s jaars 1594. in zee liepen.indien te

komen. daar van wegen het ys geen doortogtHy quam voorspoedig tot Kilduin in
hadden konnen vinden.Moscovien , geraakte op 73 graaden en

Hoewel deze eerste togt niet ten besten25 minuten, niet verre van Nova Zembla,
afgeloopen was , benam hen dit geen-zag, wat Oostelyker loopende, tusschen
zins den moed , om dit andermaal, opkaap Baxo,  mylen van Langeres, en
hoope van beter geluk, te wagen, en metden Westhoek der Lomsbaai, twee inwy-
een grooter getal van schepen, langs deken, raakte dus al verder by den swar-
Waygats, en ’t land der Samojeden, doorten hoek, aan Willems eiland (zoo hy
de straat Nassau dien weg , die zy zoodit noemde) op y5 graaden en 55 minu-
yverig zogten , op te speuren, vermitsten, en daar na op 76; graaden by den
Jan Huygen van Linschoten, die commieshoek van Nassau, van den welken hy wat
op ’t Enkhuizer schip geweest was, enOost ten Zuiden, en Oost Zuidoost aan-
die daar in door die van 't Zeeusch schiplicp, daar hy eenig nieuw land Benoor-

ondersteunt wierd , zeer groote hoopeden Nova Zembla meende te zien, doch
daar toe gegeven, en een breed en smaa-verloor daar door de swaare wind , die
kelyk berigt daar van gedaan had.hem dwong 16 uuren zonder zeilen te

Men zond dan in ’t jaar 1595. van we-dryven, zyn roeijagt, en quam eindelyk
gen dezen Staat 7 schepen , 2 van Am-ontrent het land van Nova Zembla tot
sterdam, 2 van Zeeland, 2 van Enkhui-aan den Yshoek, die op 77 graaden
zen, en I van Rotterdam, uit, waarlegt.
onder schipper Willem Barentsz van derDus was Willem Barentsz van der Schel-
Schelling, en de commies van Heemskerk,ling den 3rsten Julii genadert, tot aan de
die dappere zeeheld, die in ’t jaar 1607.cilanden, by hem de eilanden van Oran-

in de baai van Gibraltar zoo loffelyk zyngien genaamt , doch kon niet zien, dat
le-
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zyn zy den 1rdenontmoetingen van ’t ys,leven voor ’t vaderland verloor) zich op

in de Tartarische zee geloopen , doch’t groot schip van Amsterdam mede be¬
swaar ys weder-moesten van wegen hetvonden.

om na de Waygats keeren, en het byDeze, immers zes ’er af, waren ook van
den Kruishoek zetten. Zy deden eenigeverscheide koopmanschappen, en dierhal-
dagen daar na nog wel eenige pogingenven ook van commiesen, om koophandel
om verder te geraken , doen waren ge-te dryven, voorzien, zullende het zevende
noodzaakt , vermits het vs met al tedienen, om, als de anderen tot kaapTa-
grooten geweld den 1gden het Oosteindebin, of den uitersten hoek van Tartaryen,
van de Waygats inzetten quam, met deen zoo verre, dat zy Zuiden aan konden

geheele vloot nog die zelve dag het West-stevenen, zouden gekomen, en buiten
eind van ’t Waygats weer uit, en zooalle vreeze voor ’t ys geraakt zyn , dan
verder na huis te zeilen, komende den 18weder te keeren, en daar van in Holland
November weer in de Maas binnen, zon-berigt te brengen.
der ook by dezen tocht hun oogwit be-Daar op zeilden deze schepen den zden
reikt te hebben, hoewel zy evenwelJulii uit Texel, quamen den 2rsten Augusti
nader opening van de gesteltenis der Tar-aan ’t land van Waygats , daar zy in de
tarische zee, en van den weg, om daarTraanbaai met 54 persoonen aan de wal

in te komen, gekregen hadden.gingen, om de gelegenheid van het land,
Die twee vergeefsche tochten naaren de mogelykheid van dezen doortocht

’t Noorden, op kosten van den Staat ge-nader op te speuren. Zy ontmoetten op
daan , deden de Algemeene Staaten vanden z3sten dito eenig volk, en een hut van
nieuwe ondernemingen derwaarts afzien ;Pitzora, die Noordwaart op geweest wa-
doch zy vonden egter goed, deze en generen om walrussen, traan, en ganzen, te
byzondere, ’t zy steden, ’t zy kooplieden,bekomen, en die naar Rusland te voeren,
met belofte van een aanzienelyke beloo-die hen berigt gaven, dat hunne schepen
ning, indien ’t hen gelukte, daar toe aanuit Rusland door de straat Nassau in de
te maanen. Dit moedigde die moeder-yszee liepen , en voor een Tartarische
koopstadt, het ryk en magtig Amsterdam,plaats, al voorby de rivier Oby gelegen,
ten eersten aan, om in ’t jaar 1596. 2 sche-en Ugolita genaamt, gewoon waren ten
pen , ’t een onder den meergenoemdenanker te komen, daar te overwinteren, en
Willem Barentsz. van der Schelling en Jacobdan haaren handel, en visschery, jaar-
van Heemskerk, en het ander onder Janlyks, voort te zetten; daar nog by voe-
Cornelissz. Ryp , weer naar het Noordengende , dat de straat Nassau (anders de
uit te zenden.straat van Waygats) nog wel 9 of 10

Zy liepen den 184en Mey 1596. in zee,weken open bleef, en dan wel toevroor,
maar deden een tocht , diergelyken noitdoch dat men dan over het ys tot inTar-

gehoort is.taryen loopen kon.
Zy quamen den oden Junii op 74 graa-Na een verder vriendelyk gesprek met,

den en 30 minuten N. breedte, ontdek-en onthaal van deze Russen aan een der
ten daar een eiland van; mylen in denschepen, ging Willem Barentsz den 31sten
omtrek , ’t geen zy om een grooten Beer,Augusti aan de overwal van de Waygats,
die zy, te land getreden zynde , dood-of op ’t land der Samojeden, met zyn 9
sloegen, ’t Beereneiland noemden. Denpersoonen te land, alwaar zy 2o en na-
13den van daar verzeild zynde, zagen zyderhand meer Samojeden ontmoetten, die
den 1oden dito weder land, ’t geen zy be-niet al te wild waren, en, na wel ver-
vonden op So graaden en i1 minuten tekend te zyn, vriendelyk met hen spraken,
leggen, dat zy, van wegen het spitsge¬berigt gevende, dat zy nog f dagreizen
bergte , zich daar alom vertoonende,van zekeren hock in ’t Noordoosten af

Spitsbergen, en de Engelschen Grenland,waren, en dat zy, na ’t passeeren des zelfs,
genoemt hebben.in een zeer groote zee zouden komen,

Zy vonden hier een goede haven, envermits een van hen daar zelfs met eenig
schoon 4 graaden Noorderlyker als Novavolk, uit last van hunnen vorst, geweest
Zembla (daar loover nog gras valt) enwas.

nog hooger op gelegen , gras en gras-Zy namen van de zelve vriendelyk af-
etende dieren, te weten, rheen, of eenscheid, en verzeilden den ;den September
soort van herten.ook uit de Traanbaai, en quamen dien dag

Den 29sten hier van daan zeilende, liepnog door de veelheid van ’tys en de dikke
Willem Barentsz wat meer naar ’t Westen,mist op de Oostzyde van ’t Staaten eiland
en Jan Cornelissz. Ryp wat meer om dete vervallen, alwaar zy ook te land gin-
Oost, tot op 8o graaden, om te zien,gen , en twee van hun maats door een
wie van hun beiden eerst in de Tartari-Beer, die daar na nog geschoten wierd,
sche zee, doorde eene of d’andere straat,verloren.

zou konnen geraken.Den oden September verzeilden zy van
Den 12den Augustus quam Willem Ba¬het Staaten eiland, en, na veel moejelyke

Y rentsz.
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loren, by wiens dood hen de moed, vanrentsz, na veel talmens wegens ongeloo¬
oit weer in Holland te komen, gansche-

selyke groote ysbergen, by de enanden
lyk ontschootvan Orangien , doch geraakte daar in

Zedert raakten zy weer onder zeil, engroot gevaar, van door een swaare ys-
ys,nog al verscheide malen wegens hetschots zyn schip te verliezen.

qua-en de beeren, in ’t uiterste gevaar,Den 2rsten dito wat verder, en in de
men eindelyk den 28sten Julii in St. Lau-yshaven, geraakt zynde, meenden zy wel
rens baai, daar zy eenige Russen vonden,West aan, Bezuiden Nova Zembla om
die hen even zoo veel hulp konden by-’t geen zy al voorby waren, naar de Way-
brengen, als die van een tweede troep.gats te zeilen, maar bevonden, tot hun

Onder-daar zy te Pitzora byquamen.leetwezen, dit onmogelyk, weshalven zy
t scheur-tusschen hadden zy, die zeer varbesloten weer naar huis te keeren; maar
om zichbuik gequelt waren, ’t geluk,aan de Stroombaai gekomen zynde, von-
opzekendaar van door eenige lepelbladen,den zy ook die weg voor hen door swaar
te gene-eilandje daar ontrent gevonden.ys gesloten, zoo dat zy, door ’t ys bezet,

ondertus-zen. Naderhand hebben zy ,genoodzaalet wierden op 76 graaden, aan
schen met hun vaartuigen van den ande-de Westzyde van de yshaven , daar zy
ren geraakt zynde, een beter berigt vanden z6sten dito inquamen, te overwinte
een derde troep Russen , die zy op zeeren.
ontmoetten, gekregen, die hen zeiden hunDe elende, die zy na dien tyd uitgestaan
andere maats gesproken te hebben , byhebben, is met geen pen uit te drukken,
welke zy ook den z6sten Augustus wedervermits zy daar in groote koude en ar-
quamen, tot dat zy eindelyk, na zooveelmoede dien gantschen winter hun tyd met
zukkelingen en doodelyke gevaaren, en naeen onuitsprekelyk verdriet doorbragten,
Jan Cornelisz Ryp, die van hen afgeraakt,ziende hun schip alom door ’t ys zoodanig
en door storm op de kusten van Moscovienbezet , dat zy genoodzaakt wierden zich
gesmeten was, ontrent Cola weer by hencindelyk met eenige voorraad naar ’t land
bekomen te hebben, den 11den Septembervan Nova Zembla (daar zy digt by wa
by die plaats eerst ten anker quamen.ren) te begeven, en daar eerst een tent,

Zy lieten daar hunne kleine vaartui-en naderhand een huis, op te slaan, waar
gen blyven, tot een eeuwige gedagtenisontrenr zy veel aanstoot van vreezelyke
van dezen tocht , wel aoo mylen verrebeeren hadden, en wegens ondraagelyke
door zulk een gevaarlyke zee gedaan, enkoude, swaare sneeuw en sterfte van hunne
zyn met het scnip van Jan Cornelisz. Ryp.makkers, veel hartzeer en ongemak, voor
dat een half myl van daar lag, den z9stenal toen het duister begon te worden, ge
October behouden in de Maas, en denleden hebben.
rsten November met hun twaalven te Am-Na dat zy dan eindelyk na II weken
sterdam gekomen, alwaar deze persoonen,en sdagen in die naare duisternis, en nog
te weten , de commies, Jacob van Heems-7maanden, daar gezeten te hebben, in
kerk, Mr. Hans Vos, de Chirurgyn, ent laatst van maand Januarii des jaars 1597
tien anderen , aan verscheide heeren vande zon weder, zelf tegen verwagting, be-
die stadt, en ook aan den Cancelier engonden te zien , zoo kon dit hun ver-
Ambassadeur van den koning van Dene-slagen hart wel ceenigzins opbeuren;
marken, toen juist op het prinsenhof al-

maar veel meer begon die blydschap toe
daar aan tafel zynde, een zeer omstandigte nemen , toen zy in ’t laatst van Mey
verhaal van dezen wonderlyken tocht ge-gereedschap maakten, om met hun ver-
daan hebben. Dit was die zelve Heems-timmerde schuit en bok, aangezien hun
kerk, die naderhand naar Oostindien ge-schip te vast in ’t ys bezet, en niets meer
vaaren, en China opgezogt heeft, en die,van ’t zelve te hopen was, van daar weer

na veel deftige daaden verrigt te hebben,naar ’t vaderland te geraken.
den 25sten Maart 1607. met een vloot vanDus namen zy de t'huisreize dan , na
den Staat tegen den Spaanschen admiraal,een schriftelyk berigt van hun ongeval in
Don Johan Alvarez d'Avila, en zyn 21dat huis gelaten te hebben, den 14den Junii
schepen (waar onder 10 gallioenen) in deaan; maar raakten den ryden in doodelyk
baai van Gibraltar sloeg, en aldaar, nagevaar wegens het ys, tusschen 't welke
veel wonderen uitgevoert te hebben, welzy, heen en weer dryvende, elendig ge-
zyn linkerbeen digt aan ’t lyf(gelykknelt wierden, zoo dat zy zich genood-
nog een ander zyn regterhand) maarzaakt vonden hunne vaartuigen op het ys
geenzins zyn heldenmoed, verloor. Hyte halen, daar op zy al eenigen tyd bly-
zecg dus met zyn wapenen, als een zee-ven moesten, by welk verdriet hen nog
held , wel ter neder, maar maande zyneen grooter overquam, dat zy Willem Ba¬
volk, schoon hy zyn einde voelde nade-rentsz van der Schelling, die al eenigen
ren , nog zeer dapper tot hun pligt zootyd zick geweest, en om zyne zonder
lang aan , tot dat zy, schoon hy onderlinge ervarenheid hen nu voor al hoog-
tusschen buiten hun weten den geest gafnoodig was, den zosten Junii schielyk ver
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de volkomene zeege behaalden, en zy dus tot dit werk, en de ware grondvester van op ’t be-
’t lyk van dien held met de lauwren van srigt doo:onzen handel en vaart op Indienis

Comeliseen onsterfelyke eer bekranst, na het va¬ CORNELIS HOUTMAN geweest
Houtmanderland, en met alle teckenen van luister Deze man, lange tyd aan een met deze bekomen.

ten grave voerden. en gene Portugeezen van hunnen koop-
En schoon ook deze reis weer vrugte- handel en vaart op Indien gesproken, en

loos uitgevallen was , hebben egter de door lange en naaukeurige navorsching
heeren Bewindhebberen der Oostindische waar in het gansch geheim, en de groot
Maatschappy den 6den April in’t jaar 1609 heid van hunne voordeelen by dien han-
Henri Hudzon, een zeer ervaaren Engelsch del bestond, zeer klaar ontdekt hebben-
stuurman, met een vlieboot en zo man. de , had het ongeluk van ontrent deze
met dat zelve oogwit uitgezonden , om tyd (1593.) gevangen te worden. Zoo
door het Noordoosten, of het Noord- zommige willen , zou hy in Portugal,
westen, een weg naar China te zoeken. of, zoo andere qualyk meenen, door den

Turk , gevangen genomen zyn : EenHy ontdekte op 4a graaden en 4o minu-
staat, uit welke hy zich in Portugal nietten wel een schoone rivier en een schoon

wist te redden, om dat 'er te grooten los-land , doch hy en de zynen hebben verder

geld voor hem door dien koning, onderontrent hun voornaam oogwit , wegens
swaare bedreigingen, geëischt wierd.de strydigheid van gevoelens onder mal-
Dus was dan het uiterste middel om zynekanderen, niets uitgeregt , en zyn zoo
verlossing, en zoo grooten losgeld teden yden November te Dartmouth in En-
bekomen, zich onderdanig aan deze Am-geland binnen gekomen, van waar hy de
sterdamsche voornoemde kooplieden aanBewindhebbers verslag van zynen tocht
te geven, en hunne hulp daar toe te ver-gedaan heeft.
zoeken, met beloften, van aan hen nietDit was dan de moedige aanleg, en
alleen ’t geheim van den gantschen han-van die grootede ongelukkige uitslag
del der Portugeezen op Indien zeer klaarondernemening der gedrukte Nederlan-

en getrouw te ontdelken, maar dat hyders naar ’t Oosten door den weg om de
hen ook aanwyzen zou, dat zy van waa-Noord; naderhand in ’t jaar 1719. (ge-
ren van5 of 6 gulden, 100 in plaats maa¬lyk wy reeds gemelt hebben) door twee
ken, en dus zeer gemakkelyk de schade,Wiskundigen uit last van de Czaar, tot
by dat randsoengeld (gering in opzigt vanhet erlangen van meer licht ontrent de
die groote voordeelen) geleden, zoudendoortocht om den Noord, ondernomen.
konnen vindenTerwyl men aan de eene zyde met deze

Deze heeren, nevens eenige Antwerpzeuitreeding, en tochten om den Noord,
kooplieden te Amsterdam woonende,bezig was, besloot een ander gezelschap
door ’s mans elende , zyn groote kennisvan stoute kooplieden, om langs den ge
wegens den staat van Indien, daar zy zoo

meenen weg der Portugeezen ook eenige
zeer na haakten , en voor al door zooschepen naar Oostindien te zenden.
groote winsten, tot zyne verlossing be¬Zy hadden van dat schoon en gezegend
wogen , hebben de zelve hem ook ver-land wel veel berigten door Jan Huigen
zorgt, waar tegen hy, tot dankbaarheid,van Linschoten, een Haarlemmer, die er
hen zeer trouwnertig, van alles niet alleenin dienst der Portugeezen in ’t jaar 1583.
opening gegeven, maar in hun dienstin April van Lisbon met een Aardsbisschop
(gelyk wy nader zien zullen) ook de reizevan Goa, en 5 schepen , na toe voer,
derwaarts ondernomen heeft.bekomen; maar hun voorname aandryver

ZESDE HOOFDSTUK.

AE Maatschappy van Verre zend in ’t jaar 1595. vier schepen naar Oostindien.
P Haare komst voor Sumatra, en voor Bantam. Daar zy niet veel voordeel doen.
Haar slegte ontmoeting voor Cidajo. En voor Arosbaja op Madura. Het schip Amster-
dam, word voor Luboc verbrand. De andere verzeilen naar ’t vaderland. Daar zy
behouden aanlanden. Tweede vloot onder Jacob van Nek in ’t jaar 1598. naar Indien
gezonden. Te Bantam beter ontfangen. Van Nck keert naar ’t vaderland, en giert op
St. Heleen aan. Warwyk komt in Amboina in ’t jaar 1599. met vier schepen. Twee
der zelve zeilen naar Banda met Heemskerk. Die van daar naar ’t vaderland zeilt
Warwyk vertrekt uit Amboina naar Ternate. Daar by wel ontfangen, en verzogi
word eenig volk te laaten. Waar op by naar Bantam , en van daar naar ’t vaderland
verzeild. Moucheron zend de Leeuw en Leeuwin naar Indien met Houtman in ’t jaar
1598. Ten Haaf zend ook de Zon, de Maan, en de lange Bark derwaarts. Mahu
door die van Rotterdam in ’t jaar 1598. langs een anderen weg naar Indien gezonden.
Doch die vloot was ongelukkig. Hoewel de eerste der Hollanders door dien weg in Indien
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quamen. Reize van Olivier van Noord, in ’t jaar 1598. De eerste Hollander, die
den aardkloot rond zeilde. Eerste reize van Steven van der Hagen in ’t jaar 1599. Die
in ’t jaar 1600 eerst voor Bantam, en daar na in Amboina komt met een schip, terwyl
de twee andere in Banda quamen. Van waar zy weer naar Bantam , en verder naar
’t vaderland, zeilen. Pieter Boths eerste tocht naar Indien in ’t jaar 1599. Waar by
van Caarden was, die naar Sumatra ging. En van Bantam, met eenige schepen van
van Nek, naar ’t vaderland vertrok. Jacob van Neks tweede tocht in ’t jaar 1600.
Verzeilt naar China en Patani. Van waar by na ’t vaderland keert met twee schepen.
Wedervaaren van drie van zyn andere schepen. Die in Cambodia niet wel gehandelt
wierden. Haar komst in Patani. En vertrek van Bantam naar ’t vaderland. Gevallen
van den swarten en witten Arend op Sumatra. Jacob van Heemskerks tocht in ’t jaar
1601, als zeevoogt naar Indien. Een gedeelte van zyn vloot komt te Atsjien. Heems-
kerks verder wedervaaren, gelyk mede van de andere schepen. Van welke eenige na
’t vaderland vertrokken. De tocht van Wolfert Hermansz in ’t jaar 1601. naar Indien.
Die by Bantam de Portugeezen van de reede slaat. Welke vloot beschreven word.
Wolsert Hermansz zeilt naar Ternate en Banda. Zyn komst en verrigting op Toeban.

Trekt na ’t vaderland , en giert op St. Heleen aan. In ’t jaar 1601. een vloot onder
Bikker uitgezonden, die op Atsjien komt. Moucheron neemt ’t Princen eiland , voor
een korten tyd, in. De eerste tocht van Joris van Spilbergen in ’t jaar 1601. na Indien.
Die aan de kaapverscheide eilanden, en ook de Tafelbaai baare naamen geeft. Zyne ont-
moeting aan de Majotze eilanden. Zyn komst op Ceylon, en op Atsjuen. En verder
op Bantam, van waar by na buis keert.

P dit berigt van Houtman dan dito ’t eiland la Palma , en-daar na ook
Teneriffa, Gomera, en elFerro, eenigehebben zich eenige Amsterdam-

der Canarische eilanden, en den zesten ditosche kooplieden by een gevoegt,
de twee zoute (anders Cabo Verdische)die zich de Maatschappy van Verre ge-
eilanden, Boa Vista en Ilha de Mayo. Watnaamt, en tot hunne Bestierders de heeren
voorby die eilanden , op 13 graaden 30Henrik Hudde, Reinier Paauw, Pieter Hasse
minuten, ontmoetten zy 2 Portugeeschelaar, Jan Jansz Carel de Oude, Jan Poppen,
schepen, die zy wel hadden konnen ne-Henrik Buyk, Dirk van Os, Sibert Pietersz
men, doch met welke zy in vriendschapSem, en Arend van Grootenhuyze, gehad

hebben. spraken, vermits zy last hadden, niemant
Deze hebben te Amsterdam 4 schepen te moejen ; doch, eerst aangetast zynde,

uitgereed, Mauritius, Hollandia, Amster- zich wel te verdedigen. Zy passeerden den
4den Junii met groote stilte, en by gevolgdam, en de Pinas, het Duifken genaamt.

De hoofden dezer schepen zyn geweest, met swaare hitte, de Linie, kregen den
op Mauritius, Jan Jansz. de Molenaar, als 2den Augustus het land van kaap de Goede
schipper, en de voornoemde hoofdaanzet. Hoope in ’t gezigt, en quamen den 4den
ter en grondvester van den Oostindischen dito in een baai, as mylen boven de kaap

gelegen, en van de Portugeezen Ageadehandel CORNELIS HOUTMAN van
de Sam Bras genaamt, ten anker, alwaarAlkmaar, die als commies ’er op voer.

Op het zelve, zoo lasten groot, zyn in zy te land traden, en van de Hottentots
’t geheel 84 mannen, 6 metale stukken, eenige schapen tegen eenig yzer inruilden.
14 gotelingen, 12 steenstukken, nevens Zy verzeilden van daar den 1rden dito, za-
hun vordere voorraad van krygsbehoeften, gen den 2den September ’t eiland Mada-
enz. geweest. gascar, op ’t welk eenig volk van het

Op ’t schip Hollandia was schipper Jan schip Amsterdam by kaap St. Maria aan

Dignumsz., en de commies Gerard van land ging ; doch daar zy niet al te wel
Beuningen, en ’t zelve was byna even eens, van de Inlanders ontfangen wierden , wes-
als ’t voorige, voorzien. halven zy na de baai St. Augustyn liepen,

Amsterdam, een schip van 100 lasten, daar zy beter voeren, en van eenige In-
bemand met 59 eeters, en voorzien van landers schapen, en ossen , voor beuze-

lingen inmangelden.6 metale stukken, 10 gotelingen, en 10
steenstukken, had Jan Jacobsz Schellinger, Hier liet Jan Dignumsz, schipper op

’t schip Hollandia, den 3osten Septemberten schipper, en Reinier van Hel tot com-
het leven, wiert op een eilandje, 't Hol-mies.

Het Duifken was maar van 15 lasten, landsch kerkhof genaamt, begraven, en
waar op 2o man voer, ’t was van 2 me- door eenen Pieter Dirksz Keizer,volgens last

der heeren Bewindhebberen, vervangen.tale stukken, 6 gotelingen, en 2 steen-
Naderhand leden zy van de Inlandersstukken voorzien, en zou onder 't bevel

alhier veel aanstoot en ongemak, derhal-van Simon Lambertsz. Mau mede die groote
ven besloten zy, alzoo zy doch geen meerreize ondernemen.
verversching krygen konden, den 144enDeze 4 schepen zeilden den 2den April
December van daar te verzeilen.des jaars 1595. uit Texel, zagen den 1oden
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te verzeilen , daar zy den 13den dito tenZy deden dit toen wel, maar waren
anker quamen, en na eenige vriendelykegenoodzaakt, om de swaare stormen, die
ontmoetingen met den koning, den 1ydenzy ondertusschen uitstonden, den gden Ja¬
dito weer van daan zeilden, werpende hetnuarii 1596. weer voor ’t eiland St. Maria
anker nog die zelve dag voor den hoekten anker te komen , van waar zy den
van Carawang.21sten na de baai van Antongil verzeilden,

Zy zworven van daar, langs de Noord-daar zy den z3sten dito quamen, en te land

kust van Java, voorby Japara, zagen hetgingen, in 't eerst ook veel verversching,
eilandie Kiriman Java, passeerden den 2dendoch naderhand mede veel geschil met
Decemberde stadt Toeban, waar ontrentden Inlander, kregen, zoo dat zy goed-
zy voor Cidajo ten anker quamen. Devonden den 12den Februarii de ankers te

inwoonders veinsden tegen ons volk eerstligten, en hun reize te vervorderen. Zy
eenige speceryen voor hen te hebben,vernamen den gden Junii (na hun gissing
lokten daar door eenigen aan land , aant eiland Engano, dat op F: graad Zuider-
welken zy ook een schoonen hoop nage-breedte, en niet verre van ’t eiland Su-
len vertoonden, al om hen de oogen tematra, of van de straat Sunda , legt,
verblinden.waar in zy ook niet bedrogen waren , ver-

Den gden December quam de koningmits zy den irden dito onder ’t land van
aan de schepen, met 6 Tinggangs volSumatra, en niet verre van Dampin, qua-
volk, en met eenige koebeesten voor-men, daar ook eenige van de Pinas te land
zien. Drie der zelve leiden aan ’t schiptraden, eenige vrugten inruilden, en ook
Amsterdam aan, terwyl de andere na deeenige inlanders bewogen in 't schip Mau-
Pinas roeiden. Daar op quam den Sjah-ritius te komen , die zich verder aanbo-
bander in ’t voornoemde eerste schip over,den om hen tot Bantam te brengen, daar
liet , om de onzen bezig te houden,zy den 22sten dito behouden ten anker
eerst 2 beesten overheissen , en daar otquamen, en vriendelyk ontfangen wier-
schielyk zoo veel van zyn volk op ’t schipden.
Amsterdam overkomen , dat ReinierMen zogt hen daar in de geschillen van
Verhel hem in ’t Portugeesch vraagdede Bantammers met die van Palimbang wel
waarom ’er zoo veel volks binnen boordin te wikkelen; doch zy zeiden daarge-
quam : waar op de Sjahbander, zyn slagcomen te zyn , om met yder alleen in
waarnemende , zyn kris trok, en metvriendschap koophandel te dryven , cn
groot geschreeuw van amok, amok, datdaar in stipt aan den last van hunne Hee-
is , val aan en sla dood , (hun gemeeneren en Meesters, die liefhebbers van vrede
leus Verhel de keel afstak, vermoordendeen geregtigheid, als de regte gronden van
verder ook den schipper, Jan Schellinger,een gewenschte koophandel waren, ver-
en veel van ’t volk , ’t geen boven op dienbonden te zyn.
bodem was; hoewel de Javanen door deWat listen de Portugeezen daar ver-
dapperheid der genen, die beneden wa-scheide maalen aanleidden, om meester van
ren, gedwongen wierden over boord tedeze onze schepen te worden, en om de

springen, en ’t schip te verlaaten, welkeHollanders by die van Bantam, en by an-
dappere daad de behoudenis was zoo vandere Inlanders, verdagt en swart te maa-
dat schip, als van de Pinas, die nu on-ken, en wat daar met Houtman, en an-

11111e¬ gemoeid bleef; te meer, vermits die vandere van ons volk, verdes niet de Bantam-
de andere schepen bespeurden , dat 'ermers voorviel , zullen wy hier voorby
onraad en hun hulp , die zy ten eerstenstappen, en dit gevoeglyker , wanneer
hen toezonden, hoognoodig was, gelykwy van Bantam in het byzonder spreken,
zy ook veel Javanen, zoo die nog zwom-voorstellen.

men, als die in hunne vaartuigen waren,Het zal genoeg zyn met een woord aan
’t leven benamen.te halen , dat zy zeer geveinst van den

Dit gevegt koste den onzen 12, dochBantammer gehandelt, dat Houtman, door

de Javanen 150 mannen. Vermits zy danzyn trots spreken, nevens eenige anderen,
zagen , dat de bot hier al mede vergalt,met groot gevaar van hun leven, eenige
en ’er niets voor hen te doen was, liepertyd gevangen gehouden , en dat zy den
zy naar ’t eiland Madura, en quamen den13den September (twee dagen na dat schip-
6den December voor ’t stedeken de Aros-per Keizer op Hollandia stierf) genood-
baai ten anker, daar zy by na even eens,zaakt wierden van daar te vertrekken.
als voor Cidajo, te pal quamen.Na dien tyd quamen zy wel weder voor

De Madurezen hadden zich met 3 sterkBantam , doch ziende, dat zy daar voor die
bemande en vol opgepropte Tinggangstyd geen handel meer, dan ’t weinige daar
na de schepen begeven, en lieten door eenby kleine partyen ingezamelt, krygen
tolk quantzuis aan die van ’t schip Am-zouden, en maar gevaar liepen; zoo von-
sterdam vragen, of zy wel eenige geiten,den zy goed , na ’t nemen van eenige
ryst, enz. aan boord mogten brengen.jonken met speceryen, en andere goede-
Hy wiert wat ruw van den opperstier-ren, op den gden November, naar Jakatra
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van ’t eiland weer af, zagen, na2 glazenman, die nog zeer gewond was, bejegent.
zeilens , hun malker Hollandia weeren belast aanstonts van boord, en by al-
passeerden den zden Junii ’t eiland Ascen-dien hy iets te zeggen had, na 't schip
sion, den yden de Linie, den 12den ditoMauritius te gaan; maar zoo als hy van
de eilanden Corvo en Flores, quamen denboord was , vielen de Madureezen op
10den Augustus eerst voor Petten, alzoo’t schip Amsterdam aan. Dit bequam hen
hen een harde storm daar toe dwong, enzeer qualyk, alzoo zy ontzet van de an-
daar na de Pinas en Mauritius voor Texeldere schepen kregen, en daar door onder
ten anker, doch Hollandia, niet in staatdeze trouwloozen zulkeen ravagie maak
van zyn anker te ligten, moest ’s avondsten, dat zy 'er alle, zelf de koning, en
wegens een swaaren storm zyn grootemeer andere grooten, ’t leven lieten, uit-
mast kappen , was in groot gevaar vangenomen 21 gevangenen, die zy op  na, Daar zy

welke zy behielden, weer aan land zonden. daar nog te vergaan, en quam eindelyk, behouden
door hulp van eenige Lootzen, den 14den aanlanAangezien zy dan ook hier niet meer te

den.mede behouden binnen Texel.doen zagen , zoo zyn zy den gden De-
Zy waren 2 jaaren , 4 maanden , encember van daar naar ’t eiland Luboc ver-

zeilt , waar voor zy tot den 144en ten 12 dagen, uit geweest, en hadden nu
anker lagen. Zy vertrokken toen wel Indiën als op deszelfs drempel gezien,
maar moesten ’er den 2esten weder voor en eenige weinige speceryen van noo-

ten , foelie en peper, ten deele voorankeren, op welke dag ook Jan Molenaar
Bantam verovert, ten deele gekogt, be-schipper op ’t schip Mauritius, zeer schie-
komen , maar dit kon de onkosten vanlyk, niet zonder vermoeden van vergeven

te zyn, stierf, waar over Houtman wel die uitreeding op geen stukken na goed-
maaken.verdagt gehouden, en in de boejen gezet,

doch op den zosten vrygesproken wierd; Het is egter zoo verre van daar geweest,
hoewel hy van veelen nogtans schuldig dat dit hunnen ywer zou hebben doen
gehouden is. verflaauwen , dat het in tegendeel hen,

Den 14en Januarii des jaars 1597. von en ook anderen, verder opge wekt, en re
den zy goed het schip Amsterdam te meer aangespoort heeft, om ten eersten
lossen , en ’t zelve, zoo wegens zyne weer een vloot naar Indien te zenden.

lckheid, als wegens gebrek aan de swak Zy hadden ondertusschen wel eenen van

hun gezelschap verloren, maar vervuldenheid van ’t volk, inbrand te steken. Daar

op hebben de ; andere schepen den 1rden die plaats met den heer Gerard Bikker, en
hunne ankers geligt, quamen in de straat aangezien zy verstonden,dat ook zommige
van Balamboeang, daar zy den 22sten dito andere Amsterdamsche kooplieden gene-
onder hoog land, i myl N. W. ten W gen waren eenige schepen daar heen te
van die stadt ten anker quamen. zenden, zoo hebben zy, en deze nieuwe

Zy verzeilden den 2esten weer van daar, heeren, te weten, Vincent van Bronkhorst
en quamen den 2ysten voor ’t eiland Bali, Simon Jansz. Fortuin, Govert Dirksz, Cor-
eerst op een onbekende plaats, en daar nelis van Campen, JacobThomasfz, Elleri
na in de baai van Padan, ten anker, daar Simonsz. Jonkheim, en Jan Hermansz.
zy al mede eenige moeselykheden hadden, goedgevonden zich, om malkanderen geen
vermits de koning eenige van ons volk nadeel te doen, byeen te voegen, hunnen
hoewel maar voor een tyd, aan land hield. handel dus op te vaster grond te begin-
Twee maats van ’t schip Mauritius droster nen, en ten dien einde een tweede vloot
den zosten Februarii hier op, die aan land naar Indien te zenden.

bleven , en noit weer aan boord geko- Deze bestond in S schepen, Mauritius
men zyn. Daar op hebben zy den 26sten Amsterdam, Hollandia, Zeeland, Gelder
dito de ankers geligt, en liepen, Bezuiden land, Utrecht, Vriesland, en Overyssel ge
ava om, met 3 schepen weer naar ’t va¬ naaimt.

derland. Op de zelve waren van de 249 Op 't eerste was Jacob Cornelisz van Nek.
nog maar S9 Hollanders, 8 Inlanders, 2 een Amsterdammer, die als opperbevel¬
Malabaren, 2 Madagascaren, IChinees, hebber deze schepen derwaarts geleiden
I Maleyer, I kleine Javaansche jongen, zou, die Govert Jansz tot zyn schipper.
nevens 1 Guzeratter, Abdul genaamt. en Cornelis Heemskerk tot zyn commies,

Zy quamen den 24sen April 1597 had.

ontrent Terra di Natal , daar ’t schit Op het tweede was Wybrand van War-
Hollandia den 26sten van hen afraakte wyk, ook een Amsterdammer, als onder
Den Gden Mey passeerden zy ’t land van zeevoogd, en Cornelis Jansz. Fortuin, als
de kaap, quamen den 25sen dito voor schipper.
’t eiland St. Heleen , doch konden daar Op het derde was Simon Lambertsz. Mau,
niet ten anker komen, om dat 'er 3 Por- als schipper, en Uytenyn, als commies.
tugeesche kraaken op de reede lagen OpZeeland was schipper, Claas Jansz
waar van de Pinas zynen makker Mauri Melknap, en op Gelderland Jan Bruin,schip
tius kennis gaf. Ly liepen derhalven per, en Hans Henriksz. Bouwer, commies
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ryden dito, en den 2isten op Toeban aan,Utrecht had Jan Martsz ten schipper.
daar zy zeer wel van den koning onthaaltVriesland Jan Cornelissz, en Wouter Wil-
wierden.lekens ten commies. Op Overyssel was Zy vertrokken van daar, Heemskerk enSimon Jansz. Hoen schipper, en Arent Her-
Zeeland den zasten, doch de andere denmansz. van Alkmaar, commies.
26sten dito, en quamen dicht by MaduraZy voerden te zamen 560 man, en lie-
ten anker, daar wel 40 mannen van ’t schippen den 1sten Mey des jaars 1598. uit Texel
des zeevoogds, te weten Amsterdam, enin zee. Zy quamen den zasten Julii op de
van ’t schip Utrecht op Arosbaai gevan-hoogte van de kaap, en raakten den Bsten
gen, en den rsten Februarii nog de com¬Augustus van een. Vyf der zelve zagen
mies Schuurmans, nevens eenige anderenden 17yden September ’t eiland Mauritius,
van ’t volk, aangehouden wierden , been liepen om verversching , die zy ook
halven dat zy by t omssaan van een schuitvonden , daar in een goede haven ten
door een storm, terwyl men tegen deanker; doch de andere drie, Mauritius,
Madureezen in een gevegt ter zee was,Hollandia, en Overyssel, quamen voor
daar nog 25 man verloren. Het vrykoo-’t eiland St. Maria, by Madagascar, daar
pen der gevangenen koste hen zooo ryks-deze 3 schepen ; dagen bleven, en, van
daalders , waar na zy op den 1aden van Warwykdaar toen verzeild zynde, den 23sten No-
daar vertrokken, en den 3den Maart voor komt invember voor Bantam ankerden , alwaarTe Ban-

Amboinaden inham van Amboina quamen, waarzy in vriendschap ontsangen wierden,tam bete in ’t jaarin zy door de felle stroom niet kondenbinnen g weken hun lading Ghoewel watontfan- 1599. mec
geraken, dat hen besluiten deed ’s avondgen. aschepen.dier , om dat de Bantammers hoorden,
voor de kust van Hitoe, en een stedekendat 'er meer schepen quamen) en , na
van dien zelven naam, het anker te wer-daar 4 weken gelegen te hebben, ook
pen.hunne 5 andere malkers op die reede by

Heemskerk, en de anderen, gingen daarhen kregen.
den volgenden dag te land, en wierden vanMen vond dan goed, ’t schip Vriesland
den Hitoeeschen zeevoogt, en de verderemede naar ’t vaderland aan te leggen,
landsgrooten, zeer wel ontfangen, ook’t geen, geladen zynde, den 11den Januari
wierd hen daar een huis, om hun waarendes jaars 1599. langs Sumatra , daar zy
te bergen, gegeven.Van Nel hun water innamen, en eenige krameryen

Die van Hitoe, na lading voor deze 4keert na verruilden, met de andere ; schepen on-
’t vader- schepen gevraagt zynde, zeiden, dat zy welder den zeevoogt van Nek na huis ge-
land, en

lading voor 2, maar niet voor 4 schepenzeilt is.
giert op

hadden, waarom Amsterdam en Utrechti¬Zy wierpen voor St. Heleen het anker,StHeleen

22n. daar alleen bleven, en de schepen Zeelanddaar zy 8 dagen hen ververschten, lieten
en Gelderland met Heemskerk den 11denTweedaar den hooghootsman, die zich tegen

der zelveMaart na de middag van daar naar Bandazynen schipper van Vriesland misgrepen
zeilen nazeilden, daar zy den 15den dito ’s avondehad, aan land, en quamen behouden den
Banda

voor ’t hoogland van Banda, ontrent Or194en Julii 1599. na een reis van 14maan- met

tatan , voor anker gekomen zyn.Zy Heems-den en 18 dagen, in Texel ten anker.
kerkwierden hier mede zeer wel ontfangenHun lading bestond in 4oo lasten peper,

ook kreeg Heemskerk te Neira, alwaar we-100 lasten nagelen, en eenige foelie,
gens de Javanen, daar woonende, meernooten, en kanneel
handel, als op Ortatan, was, een huis;Van Nck quam den zysten Julii met
hoewel hy in 't eerst daar ook een geschil’t schip Hollandia voor Amsterdam, daar
met de Orangkajas wegens hun regt kreeg,hy met ’t geklank van 8 trompetten in-
eer men daar mogt handelen.gehaalt, van Stads wegen met wyn be-

Hy raakte egter met hen eens , ver-schonken, en met het gelui der klokken,
ruilde daar veel koopmanschappen tegenten teeken van hunne uitnemende vreugde.
foeli, nooten, en nagelen, die in 't eerstverwelkomt wierd; terwyl men Cornelis

maar nader¬op een matige prys waren,Heemskerk met Henrik Buik na den princ
hand hooger steigerden, en kreeg einde-van Orangie zond, om overgave van de
lyk zyn volkomene lading.brieven , en de kostelyke geschenken des

De onderzeevoogt Heemskerk nu, al zynekonings van Bantam aan dien vorst te doen.
zaaken daar tot zyn genoegen bestelt heb-Men zond deze 4 schepen ten eersten
bende, nam den 2 Julii ’s jaars 1599. af-onder Jacob Willekens weer derwaarts.
scheid van de Orangkajas,liet daar 20De 4 andere schepen , die onder den Die van
mannen om de zaaken waar te nemendaar naonder- doch nu opperzeevoogt Wybrand

t vader¬die hy hen ernstig aanbevool, beschonkvan Warwyk, en den onderzeevoogd Ja¬
land zeist.hen met eenige geschenken, en vertrokcob van Heemskerk , in Indien gebleven

den gden dito naar ’t vaderland. Hy quamwaren, hadden ; dagen voor ’t vertrek
den 8den December voor St. Heleen tenvan van Nek, op den 8sten Januarii 1599.
anker, bleef daar tot den 1 Januarii invan Bantam na de Moluccos de reis aan
’t jaar 1600. gierde den 1gden April tegenomen. Zy gierden op Jakatra den

Dover
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andere schepen derwaarts uitgeschikt had-Dover in Engeland aan, en quam korten
den.tyd daar na behouden in Texel binnen.

De wakkere Moucheron, in Zeeland, MoucheWat nu de schepen , Amsterdam en
Warwyk had in’t jaar 1598. ook 2 schepen, de ron zendUtrecht, onder den zeevoogt Warwyk in
vertrekt de leeuw,leeuw en leeuwin genaamt, met den op-Amboina gebleven, betreft, die hadden
uit Am- en leeu-

percommics Cornelis Houtman uitgezonna Banda al in ’t begin van April 1599.boina na win, naar
den, die op Atsjien quam, en daar, zotTemate. geschreven, dat zy wegens den oorlog der Indien

metdoor cigen onvoorzigtigheid, als doorPortugeezen met deze inlanders hunne la
Houtmanbestel der Portugeezen, van dien koningding daar niet bekomen konden, schoon
in ’t jaarop ’t schip de leeuw, door zyn Secretariszy nog wel eenige nagelen magtig wier 1N

nevens eenige anderen in zyn kamer ver-den; tgeen hen dan dwong den Ssten Mey
moord , en veel van ons volk gevangennaar Ternate te verzeilen , daar zy den
gehouden wierd, terwyl de leeuw en de22sten dito voor anker quamen. Zy wier
leeuwin, na een dappere tegenweer, on-den wel zeer vriendelyk ontsangen, doch
der den ondercommies Gujon le Forr, en,de koning, Saidi genaamt, hen eenigzins
na ’t afslaan van ’s konings onbillyke voor-mistrouwende , dorst zich by Warwyk,
stellingen, van daar verzeilden.hoe ernstig hy dit ook verzogt, niet aan

Adriaan Hendriksz ten Haaf, zyn lands-TenHaafboord begeven; maar bleef met zyn co-
in zend ookman, en zyne medestanders, zondenracoras al rondom de schepen hengelen,

de zon,dat zelve jaar ook 3 schepen de zon- deverzoekende , dat Warwyk by hem ko¬
de maan ,maan, en de lange bark naar Indien. D.men zou, gelyk hy deed. en de

maan verongelukte in ’t uitloopen ontrent langeDen 2den Junii gingen de Hollanders
bark der-Engeland, by Doeveren, daar ’t omviel,daar eerst aan land, kregen den 18den de
waarts.doch de 2 andere quamen in Indien, eneerste nagelen aan boord, traden den pden

Warwyk vond die in November 1599.Julii in accoord over den prys der zelve,
op Jakatra’s reede, toen hy uit Ternateen hadden den zesten dito ’t geluk van den
quam.koning op ’t schip Amsterdam aan boord

Deze uitreeding van zoo veel Amster-te krygen.
Maliudamsche en Zeeusche kooplieden had ookDe koning vond zoo veel welgevallen
door diedie van Rotterdam zoo sterk aangemocbaat in ’t onthaal, hem door den zeevoogt aan-
van Rot-wel ont- digt, dat zy indat zelve jaar onder Jacolsangen, gedaan, en in onze natie, dat hy zelf hem terdam,

Mahu, en Simon de Cordes, ; schepen in ’t jaaren ver- verzogt eenig volk daar te laaten blyven,
1598langs een anderen weg uitzonden.zogt wort waar op hy ; man, en 1 jongen, daar
langs eenDe naamen dezer schepen warenvens liet, om onze zaaken waar te nemen. de
anderenvolk te

hoope, des zeevoogts schip, de liefdeHier op nam hy een vriendelyk afscheid weg, naarlaaten.
waar op Simon de Cordes , de onderzee Indienvan dien vorst, vertrok den 19den Augusti

gezon¬voogt; het geloove, waar op de hoofd-van daar, liep den 6den September langs
den.man Gerard van Beuningen , de trouwe.’t eiland Oebi, quam den 13den Novem

waar op de hoofdman Jurriaan Bokhoud,ber voor Jakatra, daar zy weer 2 andere
en ’t jagt de biyde boodschap, waar opWaar op Zeeusche schepen vonden, die voor Ban-
Sebald de Weerd hoofdman washy naar tam al 8 maanden gelegen hadden, daar

Zy vertrokken den 1yden Junii in ’t jaarBantam, zy mede den 1oden dito weer aanquamen.
en van 1598. uit het Goereesche gat, en ’t voor-daar na Utrecht nam daar nog eenige peper en

nemen was, om door de straat Magella-t vader- foelie, ook eenige nagelen in, en dus na-
nes agterom naar Indien te loopen. Zyland, ver-men zy, na een minnelyken handel over

zeild. quamen den rsten September eerst voor Hhaen weder , op den 2rden Januarii ’s jaars
de Mayo , en daar na voor ’t eiland St.1600. hun afscheid van die van Bantam,
Jago, ten anker, daar zy een landtochtverzeilden naar ’t vaderland , liepen den

deden, en eenige voorvallen met de val-174en Mey op de oude reede van St. He
sche Portugeezen hadden. Zy gierdenleen ; doch konden wegens 4 kraken,
den 1rden voor Llha de Brava, mede eendaar op de gewoone reede leggende
der zoute eilanden, aan , kregen daargeen verversching bekomen; dierhalven
mede weinig verversching, verzeilden denvertrokken zy den z2sten dito van daar, en
1g4en dito van daar, om hun reis te ver-quamen den zosten op ’t eiland Ascension,
vorderen, doch hadden het ongeluk vandaar zy niet veel vonden, en geraakten
den zeevoogt Mabu den zasten dito ’s mor-2of3 maanden daar na behouden in Texel
gens te verliezen. Zyn plaats wiert doorten anker

de Cordes, en de zyne door van Beuningen,Dus was die gansche vloot van 8 sche-

vervult, en men stelde op ’t schip ’t gepen, onder van Nekuitgezonden, vol en
loove, Sehald de Weerd, en Dirk Gerritszzoet, en vry gelukkiger, dan de eerste,
China, van Enkhuizen, in zyn plaats.t'huis gekomen.

Zy quamen den 16den December voorDit deed den moed der zoo bitter ver-
’t eiland Annabon, daar zy een landtochtvolgde en gedrulste Hollanders niet weinig
en den Portugees veel afbreuk deden,ryzen, hoewel zy al voor het binnenko¬
hen uit eenige vastigheden dryvende.men van eenige schepen dezer vloot nog
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vonden, raakten den 2rsten weer uit deDen 6den April des jaars 1559. vonden
straat, ontmoeten 3 eilanden die zyzy zich in de mond der straat Magella-
Zebalds eilanden noemden, en quamen,nes, liepen in verscheide baajen, ieden
na veel zukkelens , en na groote onge-groote armoede wegens de koude, waar
makken geleden te hebben den 13dendoor zy veel volk , en den hoofdman
Julii in Goeree binnen met 36 mannenBockholt verloren , die door Balthasar de
van de 135 die zy in zee medegenomenCordes vervangen wierd.
hadden.Zy zagen daar in de groene baai, an-

De Cordes met het schip de trouw quamders by hen de baai de Cordes genaamt,
in de Zuidzee, nam ettelyke schepen,veel naakte wilden wel van 10of 1i voe-
geraakte eindelyk in de Moluccos voorten lengte, vertrokken den z3sten Augusti
Tidore , daar hem de Portugeezen zynvan daar na de Ridders baai, van waar zy
schip door verraad afhandig maakten, enden 2Ssten dito weer verzeilden een groote
den schipper, Swarten Theun, naar Ma-myl verder, daar zy wel 80 wilden met
lacca gevangen voerden.verscheide praauwen vernamen.

Het schip de blyde boodschap quamZy quamen den 3den September in de
ook te Val Parayso, in de Zuidzee, inZuidzee, en bleven tot den7 of gsten dito
handen der vyanden.met hun ;’schepen, en een ssoep de Postil-

De liefde, met schipper Jacob Quaker-jon, by een, wanneer zy, de z jagten
naak, en den commies Melchior Sandvoortmissende, die ’t op de lei wierpen, zich
geraakte ook in Chili aan ’t eiland St.met hun 3 schepen nog by malkander be¬
Maria, en verzeilde in gezelschap vanvonden; doch de Weerd volgde den zec-
’t schip de hoope naar Japan, alwaar zy,voogt, die voor uit was (en toen waren
na weer van een geraakt te zyn, egterzy nog met hun 4 schepen by een) en
beiden aanquamen, en ook, ettelyke jaa-door het overboord vallen van de boeg- Hoewel
ren aan een bleven, zonder dat ’er vanspriet en voorsteng van de blyde bood- de eerste

deze gantsche vloot iets ten nutte dezerder Hol-schap, by ’t welke ’t geloove en de
wakkere uitreeders weder na het vaderland landers,trouw ten eersten quamen , raaleten de

die doordegekeert is , dan alleen dat deze uittrouw en ’t geloove zoodanig van haare dien weg
Hollanders de eersten waren, die door demakckers af, dat zy die noit meer zagen. in Indien
straat Magellanes in Indien, of in Japan,quamen.Deze 2 schepen dreven za dagen in de
gekomen zyn, waar van wy in de stoffeZuidzee met swaare stormen byna zonder
van Japan breeder spreken.zeil , en waren genoodzaakt de straat

Van een gelukkiger uitslag is de tochtweer in te loopen, daar 2o dagen in een Reize van
van Olivier van Noord, van Utrecht, ge-zeer zorgelyke baai te leggen, en, we- Olivier

wecst , die mede in ’t jaar 1598. met4 vangens ’t murmureren van al ’t volk , ver-
Noord, inschepen door de straat Magellanes de reizemits zy storm op storm kregen, en groot
’t jaarnaar Indiën ondernomen heeft. De naa-gebrek leden , byna te besluiten om na
1598.men dezer schepen waren Mauritius, Fre-

huis te keeren.
derik Henrik, de Eendragt, en de Hoope-Zy moesten zich uit deze nog in ver-
Zy waren door de heer Pieter van Bevere,scheide baajen, en ook in eene, de Beslo-
Generaal der Munte van Holland, Huygten baai genaamt , den 3den December
Gerritsz van der Buis, Jan Bennink , koop-begeven , doch raakten, na den roden, van
lieden van Amsterdam , en eenige ande-een Die van het geloove, waar op de
ren, uitgereed. Op het eerste was vanWeerd was, zagen in die baai weer eenige
Noord, als zeevoogt en oppergebieder,wilden, en een vrouw met twee kinde-
op het tweede Jacob Klaasz Ulpendam,ren , welke zy aan boord bragten , en
als onderzeevoogt, op het derde en vier-daar twee dagen hielden , zettende haar
de, beide jagten zynde, waren Pieter detoen weder met een kind (’t ander mede-
Lint, en Jacob Jansz. Huydekooper, alsnemende) aan land. Zy waren genood-
Hoofdmannen.zaakt door swaar onweder weer na de

Hy zeilde den 13den September desCordes baai te loope, daar zy den 16den
voornoemden jaars, uit 't GoereescheDecember ze-r gevallig een schuit met
gat, met Mauritius en de Eendragt,volk van Olivier van Noord , die daags
alwaar op de lengte van Zeeland de 2daar aan by her zelf aan boord quam,
andere schepen van Amsterdam by hemvonden. Zy gingen te zamen den zosten
quamen.dito van daar t'zel ; doch raakten den

Hy liep op ’t Princen-eiland, en te Rio2asten weder van een. Zy moesten al we-
Javerno , op de Bruzilsche kust, aan,der na de Cordes baai, daar zy den 1sen

doch wierd daar van de Portugeezen zeerJanuarii 1600. von Noord ndermaal zagen,
qualyk gehandelt, en had met hen eenigeen daar zy, middsen in dse zomer,ys 3
schermutzelingen, waar in hy eenig volkof a voeten dik, ;-vonden hadden; den
verloor. Veci stormen, en de aanstaandepden Jauarii raaste zy nogmaal van een;
winter , deden hem na een goede havenen ’t schip van de s'eerd nep na de Pin-
zoeken, doch geraakte, in weerwil, einde-guins eslanden , daar zy eenige wilden

lykZ
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een oogenblik zonk ; doch zy verlorenlyk onder ’t eiland St. Clara, en daar na
’t schip d’Eendragt, na hunne gedagtenin Porto Desire ten anker, daar hy te land
by den Spaanschen onderzeevoogt ver-stapte, en wel eenige graven met bo-
overt.gen en pylen vergierd, en veel konstige

Daar op liep hy na ’t eiland Borneogesneden schelpen onder de hoofden der
quam in die baai den z6sten dito ten anker.dooden , die van een ongemeene groote
wierd van dien koning wel ontfangenwaren, maar geen menschen vernam
hoewel deszelfs toeleg was, om hun schipdoch daar na wel bevond, dat eenige van
Mauritius te vermeesteren, ’t geen zy doorzyn schuitsvolk, tegen zyn last aan lanc
de waarschouwing van een Chineeschengegaan zynde , doodgeschoten, en ge-
stuurman tydig vernamen, waar op zichquetst waren door vreezelyke wilden van
van Noord voor hun voorgenomene aan-een ongemeene lengte.
slagen wagtte , doch goedvond ten eer-Eer hy hier van daan vertrok, stelde
sten naar Java over te steken , daar hyhy  in plaats van den overleden hoofd
den 28sten Januarii 1601. voor Joartan tenman Huydekooper, den hoofdman Pietei
anker quam; doch daar geen lading vin-de Lint, welkers eersten’s jagt, de hoope,
dende , liep den gden Februarii van daarhy , om dat het lek geworden was, ver-
na de straat van Balamboeang , die tus-brandde. Daar op ligtte hy ’t anker, en
schen Java en Bali loopt, en vorderde dusgeraakte, na 14 maanden uitgeweest te zyn,
zyne reize Bezuiden Java om, naar ’t va¬in de mond der straat Magellanes, quam
derland , voorby de kaap. Hy liep opna 5 tochten den zesten November 1599
St. Heleen den z6sten Mey aan, nam daarvoorby ’t eerste naauw dezer straat , die
water in, vertrok den zosten dito van daar,7 mylen wyd, en 110 lang is, en daage
ontmoette den 16den Junii 6 Hollandsche’er na voorby de tweede engte, van waar
schepen onder den zeevoogt Jacob vanhy 4 jongetjens en 2 meisjens mede nam
Hecmskerk, en quam den 26sten Augustidie naderhand , door ’t aanleeren van de
1601. voor Rotterdam behouden ten an-Nederlandsche taal , den ganschen staat

van hun land voor hen open leiden. Hy ker

Hy was de eerste Hollander, die den De eersitequam eindelyk buiten die straat in de Zuid-
Hollan-aardkloot had rond gezeilt , behouderzee, na dat hy bevorens zynen onderzee
der , dieweer t'huis quam, en zich daar door eenvoogt, wegens ongehoorzaamheid, in de
den aard

onsterflyken naam by de nakomelingerstraat aan land gezet, en Pieter de Lint oo

behaalt heeft. Een bedryf, zoo stout, rond zeil-in zyn plaats gesteld had, die weer door
en groots, dat al de ondernemingen der deLambert Biesman op zyn schip vervangen
Ouden daar niet by konnen haalen; hoe-wiert.

Hy gierde, langs de kust van Chili zei- wel hem Drake en Candisch hier in waren
voorgegaan.lende, op ’t eiland la Mocha aan, daa

Ondertusschen vonden de heeren Be-Eerstehy wel ontsangen wierd , geraakte ver-
1C12e vander na ’t eiland St. Maria , daar hy een windhebberen goed, in ’t jaar 1599
Stevna den uittocht van verscheide vlooteiSpaansch schip, Buon Jesus genaamt, en
van der

naar Indiën, de schepen de zon, de maarnaderhand nog een ander, veroverde, var Hagen in

waar hy na de eilanden der Ladrones over¬ en de morgenstar, onder ’t opperbevel ’t jaar
van den wakkeren zeevoogt Steven van 1579.1600.stak, die hy den 1gden September
der Hagen, ook daar heen te zenden.zag, alwaar zyn vloot, veinzende onder een

Op ’t schip van dien zeevoogt wasSpaansche vlag van haare vrienden te zyn,
schipper Cornelis Jansz Schouten, en op-verversching naar genoegen kreeg , liep

verder eerst na Baja la Baja, en toen na perkoopman Jan Sas, van Gouda. Op
de straat van Manilha, en ’t eiland Capul, de maan nam Cornelis Henriksz, en op de
daar alle inwoonders voor hen in ’t ge- morgenstar Cornelis Jansz Melknap het

ampt van schipper waarbergte vlugtten , en de onzen alles in
brand staken, en een Chineeze prys en Zy liepen den 6den April in zee, gier-
noo een fregat veroverden. den op ’t eiland Mayo aan, daar zy eenig

Den 24sten November quam hy voor volk verloren, en, na twee vergeefsche
Manilha, de hoosdstadt van ’t groot eilanc pogingen om zich te wreeken, best oor

deelden van daar na ’t prinszeneiland.Lucon, ’t grootste der Philippynsche ei-
landen, grooter dan Engeland en Schot daar zy mede niet wel voeren, en na de

kust van Corillo , en ’t eiland Annabonland, en de hoofdplaats der Spaanjaarden
te vertrekken.en Portugeezen aan die kant te dier tyd

Verscheide stormen , die hem op zynaangezien zy toen onder een en de zelve
tocht na de kaap beliepen, dwongen hemkroon van Spaanjen stonden. Hy lag
den zysten October eerst in een onbekendedaar s etmaal op de reede , wierd den 14den
haven van ’t eiland Madagascar, en daarDecember van hunnen zeevoogt en on-
na op Antongil, aan te loopen , daarderzeevoogt aangetast, alwaar een hevig
hy ’t al mede niet na zyn zin, en geengevegt voorviel, in 't welke de zeevoogt
verversching vond. Weshalven hy dender Spaanjaarden te grond ging, en in

2rden



Die in
’t jaar

1u.
eerst voor

Bantam ,

en daar na

inAmboi

na kornt

eenmet

sclup, ter

dewyl

an¬twce

derein
Banda

quainen.

Van waar

zy wecn

naar Ban

tamen

verder

naar ’t va

derland ,
zellen.

Pieter

Boths

eerste

tocht naan

inIndien

’t jaar

1599.

Waar by
van Caar

den was

die naar
Sumatra

ging.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 179
derhand na Ticou, Passaman, en den2rsten December zyn reize vervorderde,
2rsten November op de reede van Atsjienen eindelyk in Februarii 1600. eerst voor
liep, daar hy niet al te eerlyk gehandelt,Lampon, en den 134en Maart voor Ban-
en uit eenige gevangenen van ’t schiptam, ten anker quam.
de leeuw en de leeuwin, in ’t jaar 1598.Men stapte daar te land , maar vond
door de heer Moucheron naar Indiën ge-het ook niet na wensch, vermits de Bantam-
zonden, verstaan wiert, hoe de Atsjien-mers van swaare lasten van tollen, en an-

ders eenig volk van die 2 ongelukkigedere ongelden begonden te spreken; waar-
schepen gevangen genomen hadden, waarom van der Hagen, op een nader berigt
onder de hoofdman Frederik Houtman,uit een brief van Warwyk, daar gelaten,
broeder van den voornoemden Cornelisgoedvond den 28sten Maart naar Amboina
Houtman, eersten grondvester van den Ne-te verzeilen, daar hy den 2den Mey met
derlandschen handel op Oostindien, zich’t schip de zon ten anker quam ; doch
mede bevond.de maan en de morgenstar dreven naar

Hy wiert by dezen vorst maar om denBanda, zonder dat die van de zon wisten,
thuin geleid , en opgehouden, en be-waar zy vervaaren waren , ter tyd toe,
sloot dierhalven van daar na Bantam tedat zy op den 1gden dito berigt van hunne
zeilen , daar hy den 19den Maart 1601.komst aldaar, en van hunne hoope tot een
quam, en den 23sten dito 1500 zakkengoede lading, kregen.
peper innam.Van der Hagen vond de zaaken alhier

Hy zag de zeevoogt Jacob van Nek, En vandoor den oorlog zeer verward, en op
met  schepen van een nieuwe met hemBantam,verscheide verzoeken van den Inlander

met eeni-uitgezondene vloot, den 3osten dito daarliet hy zich, na verscheide ontschuldi-
ge sche-ook ter reede komen, die ’t schip Delftgingen, mede tot eenen aanval tegen pen van

met schipper Simon Jansz. Hoen, en derde Portugeezen, en naderhand tot ’t maa¬ van Nek,

commies Jacob Jacobsz, terwyl hy zelfnaar ’t va¬ken van een verdrag met den Inlander,
derlandmet de anderen na de Moluccos trokin , van ’t welke wy breeder onder
vertrok-daar in lading liet, om met van Caarden't Hoofddeel van Amboina zullen hande-

na ’t vaderland te keeren.len.
Zy vertrokken met hunne lading denHy vertrok dierhalven, met de uit

104e. April 1601. en quamen behouden inBanda op den 18den September by hem
October of November in Holland bin-gekomene en volladene schepen, de maan
nen ; doch zonder veel van belang uitge-en de morgenstar, en is den 6den October
voert te hebben.van daar na Bantam verzeilt, daar zy den

In ’t jaar 1600. den 28sten Junii, zon194en November quamen, 6 andere sche Jacob var
Neksden de heeren Bewindhebbers, onder derpen van ons vonden, met eenige van welke
tweedewakkeren zeevoogt Jacob van Nek, weerzy, na volladen te zyn, een gezelschap
tocht ineen vloot uit van 6schepen, Amsterdamvan 7 retourschepen uitmaakten, en op ’t jaar

Dordrecht, Haarlem, Leyden, Delft enden 14den Januarii 1601. de reize na ’t va- t6O.
’t jagt Gouda, en nog 2 van de Brabant-derland ondernamen, op St. Heleen aan-

sche Maatschappy, den swarten en wittenloopende , daar zy den 6den Julii in de
arend.Kerkbaai ten anker quamen. Zy vertrol- Zy quamen den rsten October op deken den 12den dito van daar, en quamen

na eenige maanden behouden in Holland. reede van Annabon , van waar zy, na
vriendelyk door de Portugeezen onthaaltIn ’t zelve jaar, waar in van der Hagen
te zyn, den zoden verzeilden, en goed-uitgezeilt was, te weten 1599., zonden
vonden met de drie bezeiltste schepen, Am-eenige koopluiden van de nieuwe Bra
sterdam, Delft en Gouda, terwyl de 2bantsche Maatschappy ook een byzondere

van de Brabantsche Maatschappy naarvloot van 4 schepen, onder den zeevoogt
Atsjien toogen , voor af na Bantam tePieter Both van Amersfoort, uit.
loopen, om daar eer, dan de schepen derDe naamen dezer schepen waren, Ne-
nieuwe Maatschappy, te zyn, daar zy denderland, de Vereenigde landen, Nassau,
31sten Maart 1601. na veel armoede, zooen ’t Hof van Holland.

Zy ondernamen hunne reis den a1sten dat hun eigen water drinken moesten, en
December, in gezelschap van 4 schepen na swaare stormen , ook ter reede qua-
der oude Maatschappy , die ten eersten men.

Hy zelf liep met de schepen Amsterdam Hy komtvan hen afscheidden.
en Gouda den 2den April van Bantam (al-in ’t jaarDeze 4 schepen bleven ook maar tot

1601. inden 26sten April 1600. by een , en toen zoo daar geen lading voor hen was na
Temate.Ternate, daar hy den 2den Junii ter reedegeraakten ’t Hof van Holland en Nassau

quam. Wat hy daar verrigt heeft metvan hen af, en de 2 andere quamen den
6den Augusti op de reede van Bantam, van dien vorst, hoe hy van den zelven ont-

haalt, en wie daar toen gebleven is, zul-waar de hoofdman Paulus van Caarden,

len wy breeder onder Ternate zeggen.als hoofd dezer 2 schepen, den 2gsten dito
Hy vertrok met zyn a schepen denna Priaman, om peper te laden, en na-

31stenZ



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
180

nuarii 1604. van daar vertrokken, en den3rsten Julii, zonder lading, na Patani, om
3osten Augustus behouden binnen geko¬te zien, of hy daar klaar konde gera-
men zyn.ken

De schepen de swarte en witte arend, GevallenZy namen hun cours naar China agter
Verzeilt ge-van denin gezelschap van van Nek uitgezeilt,de Philippinas om, quamen den zysten Au-naar Chi- swartnraakten in Augustus 1601. voor Sumatrana en Pa-gustus in ’t gezigt van Macao, een stadi

en wittenen ’t dorp Tikou, ten anker, daar eenigetani der Chinezen , doch op hun toelating Arend o
van hen gevangen genomen, en eenigeSumatra.door de Portugeezen bestiert, en be¬
van de Inlanders vermoort wierden. Menwoont, alwaar zy door een schielyk on
eischte voor de nog levende swaar rand-weder eenig volk verloren. Zy verzeil¬
zoen , doch de schepen verzeilden vanden dierhalven , laatende daar 2o mannen,
daar , hunne makkers trouwloos gevanden ;den October, en quamen den yden
gen laatendeNovember voor Patani ten anker, daar

Den 22sten April des jaars 1601. zondenzy van de koningin zeer vriendelyk ont- Jacob van
de heeren Bewindhebberen wederom eenHeems-fangen wierden , een huis, om hunne

kerks rogtandere vloot van 8 schepen uit, avoordWaaren te bergen, en hunne lading van
in’t jaaroude, en a voor de nieuwe Brabantschepeper, kregen. 1601. als

Maatschappy, onder den beroemden zecHier mede vertrok hy, laatende daar ZeevoogtVan waar
voogt Jacob van Hemskerk, en onder naar Ineenig volk , den 23sten Augusti na ’t va¬hy na

o¬ dien.zeevoogt fan Grenier.t vader derland, quam den 2den Maart 1603
land kee De naamen dezer schepen waren, Am-voor St. Heieen ten anker, van waar hy,
met twec sterdam, Hoorn, Enkhuizen, Allemaar, dein gezelschap van een Engelsch schip, datScaegent

swarte (op welke Adriaan Beck schipperby den 13den Februarii nevens een Fransch
was) de witte, groene en roode Leeuw.schip in zee ontmoet had, den zasten Maart

Zy zeilden op een en de zelve dag metvertrok. Zy leden daar na nog groote
Wolsert Hermansz. ’s vlootuit, doch scheid-armoede en elende, zoo dat Gouda ein-
den van een den 8sten Mey. Zy quamendelyk zyn topstander, ten tecken van
den 2rsten Augustus voor ’t eiland St. Ma.nood, en met verzoek van hulp aan die
ria by Madagascar ten anker, zynde devan ’t schip Amsterdam, moest laaten
Atsjienze vloot van de andere nu afge-waajen. Zy quamen egter, na zoo veel
scheiden , die daar eenige ververschingzukkelens, den 15den Julii 1603. in Zee-
kreeg. Zy liepen naderhand na de baarland behouden binnen.
van Antongil, van waar zy, na ettelykeWat de schepen Dordrecht, HaarlemWeder¬
malen beproevens, den 14den October ver-vaaren en Leyden, mede van de heer van Neks
trokken, komende den 1gden Decembeivan drie vloot, by Annabon door hem gelaaten

van zyn voor Atsjien ten ankerbetreft , deze quamen den pden Augusti
arcere

Zy kregen daar handel, en wierden we1601. voor Bantam op de reede, daar zyschepen. Een ge-
ontfangen; doch den 13den Januarii 1602’t schip Hollandia, en ’t jagt het Duifken deelte van

zyn vlootZgeraakte de stadt in brand, waar doorvonden leggen. Zy bleven daar 11 da
komt teook hun logie, die wel met 400o guldgen, wanneer zy na China zeilden, en
Atsjien.aan goederen afprandde, verloren. Derden 1oden September voor Cambodia ten

19den Februarii verzeilden zy van daaranker quamen, alwaar zy niet wel ge-
na de stadt Ticou, daar zy den Ssten Maarthandelt wierden, en men in Januarii 1602Die in
aanquamen, en 32 bhaaren peper be-12 man van ’t schip Haarlem, en 11 vanCamit

dia niet quamen, verzeilende na Bantam den 28sten’t schip Leyden, nevens hunnen zeevoogt
wel ge dito , daar zy den aden April ter reedeen koopman, gevangen nam; die daar na
handelt

liepen. Zy vonden daar 2 schepen vanvrygekogt wierden voor twee metalewierden.
hun gezelschap, te weten hunnen onderstukken geschut
zeevoogt Grenier, en ’t schip Hoorn,Na daar nog eenige schermutzelingen
doch de zeevoogt Heemskerk was na demet de Inlanders gehad , en een dorp
Moluccos om lading gestevent.verbrand te hebben, liepen zy den 21sten

HeemsDen 16den kregen zy ’t jagt EnkhuizenDecember van daar, en quamen den 2Bster
kerks ve--

datnog by zich, dat hen tyding bragt,dito voor Patani ten anker, daar zy denHaar der we-
icomss E Heemskerk tegen die van Damak geslagen.1oden Julii 1603. nog 2 Hollandsche sche- dervaa¬
Patani verloren ren, gelyken 18 man, en 12 gevangens,pen by zich kregen.

mede vangevangendoch ook wel 70 InlandersZy vertrokken den 2asten Seprember
de andere

had.met de schepen Leyden en Dordrecht schepen
Daar op besloten de schepen Amstervolladen met peper, na dat zy 't lck schip

dam, de swarte Leeuw, Hoorn, de groeneHaarlem verbrand hadden , van daar na
En ver Leeuw, en Enkhuizen, of de Bruinvisch,Bantam , daar zy den 1gden November
trek van na ’t vaderland te keeren, en deze hunnequamen, en den 174en December ’t schip
Banta

lading,te weten 29526 zakken (tot 60 pondErasmus, met een veroverde kraak, en
naar ’t va¬

yder, 198 zalken en 41 pond Cubebe,des zelfs lading, uit China by hen ver-derland

267 bharen (yder van 531 ponden) 819scheen. Waar op de schepen Nassau
ponden nagelen , en 42 bharen en 725Erasmus, de Star, en Leyden, den 27sten J2.

pon¬
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de vlootsraad te beleggen , om te over-ponden foeli , by verdeeling over die 5
wegen, wat hen hier te doen stont; al-schepen, in te nemen.
zoo al hun geschut zedert Cabo de BoaHier mede vertrokken zy, onder den

Van wel¬ Esperanga, volgens gewoonte, benedenzeevoogt Schuurmans , den 114en Mey,
ke eenige

geborgen wasliepen op Mauritius aan den 22sten Junu,
na ’t va-

Om eenig licht aan de komst der Por-vertrokken den Ssten September van daarderland

vertrok- tugeesche vloot alhier te geven, moetquamen den 16den November voor St.
ken. ik voor af zeggen , dat zy, zedertHelcen ten anker, kregen daar ook den

eenigen tyd deze vaart der Hollanders24 en 2esten dito by hen Wolfert Hermansz.,

op Indien met scheele oogen aangezienen Hans Bouwer , opper- en onderzee-
hebbende , al hun Indische kragten in-voogden der Molukze vloot , waren nu
spanden , om een aanzienlyke vloot by-met hun Sschepen, van Amsterdam zamen

een te brengen, waar mede zy de zelveafgevaren , by een, uitgenomen ’t kleinste
uit de Indische zee volkomen wegslaan,jagt, ’t Duitken, dat ontrent de kaap nog
en de Indische vorsten dwingen mogten,by die 2 schepen geweest was. Zy lie-
om alleen met de Portugeezen handel tepen den 23sten December van St. Heleen,
dryven.quamen den pden Januarii 1603. op de reede

van ’t eiland Fernando Neronha, alwaar De vloot was in weinig tyd klaar, om
2Zeeuwsche schepen een kraak genomen onder den beroemden Louis Gama , op
hadden. Zy vertrokken van hier den dien aanslag in zee te loopen ; dochzy

wiert tot nog toe door een Indiaan, den22sten Februarii, quamen den zysten Maart
in Vaalmuiden, en voorts eenige tyd er afvalligen Malabaarschen zeeroover, Cunal,

opgehouden ; zoo dat zy eindelyk hunna in Texel binnen.
kragten, dooreen vrede met den Samoryn,Op den zelven tyd en dag als de zee-De tocht
by die van Calicoet zamenvoegende, invan Wol voogt Heemskerk uitgeloopen was, vertrok

fert Her- ’t jaar 1599. te vergeefs, en ’t jaar daar aan,in zyn gezelschap den 22sten April 1601
mansz. in hem weer, onder Andrea Furtado de Men¬ook de dappere zeevoogt, Wolfert Her-
’t jaar

dosa, in zyn sterkte aantastende , zynmansz met deze ; schepen, te weten, Gel-
1601 1221

vesting innamen, en hem gevangen kre-derland, Zeelandia (waar op Hans HenrikszIndien.

gen.Bouwer onderzeevoogt) de Wagter, en
Dit nu volvoert hebbende, verscheen’t jagt 't Duifken.

Furtado met zyn vloot in ’t jaar 1601. voorZy scheidden van Heemskerk den 8sten
Bantam , by na ontrent den zelven tydMey op 44 of a5 graaden, en liepen dus
en dag, als Wolfert Hermansz de straatvoort tot op 8 graaden Noorderbreedte,
Sunda inzeilde , alzoo zy 'er den 24stenalwaar Grenier, die op de swarte Leeuw
December gekomen waren.was , hen berigte den 19den dito op 24

Na dat nu Wolfert de zaak met die van Die bygraaden een vloot van 13 schepen aan ley
zynen raad rypelyk overlegt had, stelden Bantamgezien te hebben, welkers onderzeevoogt
zich zyne schepen in staat om tegen de de Porurop ’t schip den rooden Leeuw ten eersten

geetenPortugeezen te slaan. Den zysten Decemaangevallen , en ’t zelve by na verovert
van de

ber met ’t opgaan van de zon quamen zyhad ; doch 't wiert door ’t schip Amster reede
in ’t gezigt der Portugeesche vloot, maak-slaat.dam ontzet. Daags ’er aan was de swarte
ten ook jagt op 2 gallioenen, die zy opLeeuw alleen onder 11 vyandelyke sche-
de brandwagt, ontrent ’t Westeinde vanpen vervallen , doch eindelyk ook hen
Poelo Pensano, gelegt hadden, de welkeontloopen.

zy zouden quyt geweest zyn, by aldienZy liepen dan na dit gesprek, den roden
Wolfert Hermansz. ’s ongeluk niet gewildJunii van Adriaan Blok, schipper op de

swarte Leeuw , gescheiden zynde , na had, dat door ’t bersten van een stuk zyn
Mauritius, daar zy den zysten September roerpen buiten staat geraakt was; doch,
ontrent den Z. W. hoek ten anker qua- dit ongemak verholpen hebbende , ver-

meesterden zy den zosten dito 2 galeijen, diemen, doch deze hoek zeer vergiftig zyn-
op de wagt lagen, welker hoofdmannende , gelyk zy dien ook den fenynigen,
waren Francisco de Sousa en Andre Rodri-na eenige vergiftige visschen, die zy daar
gues Paliota.vingen, genoemt hebben, zoo zyn zy den

De Portugeezen , schoon ’t voordeelzosten dito verzeilt, zy liepen den Bsten
van de wind hebbende , dorsten op deOctober in een andere haven van dit ei-
Hollanders niet afkomen, en zonden teland , ververschten daar tot den zosten
vergeefs abranders op hen af. Den 3 rstengingen toen t'zeil, quamen met ; sche-
liepen de Hollanders in de wind op napen en 2 jagten den 26sten December in
hen toe , ’t geen zy zoo ras niet verna-de straat Sunda, kregen daar berigt, dat
men, mede al onder zeil zynde, of lie-de Portugeezen met 30 zeilen, waar onder
pen van hen af, en hadden ’t geluk, dat8gallioenen, onder Don Andrea Furtado de
het kort daar aan stil wierd , weshalvenMendose (of Mendonca voor Bantam lagen,
de Hollanders, gelyk ook zy daar na’t geen Wolsert Hermansz. besluiten deed
mede , ten anker quamen. Den 1steuvoor Palimbang ten anker te komen, en
3 Ja¬
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groote veragting voor de trotze Portu-Januarii 1602. ligtte Wolfert Hermansz
geezen op te vatten, te meer, dewyl zyalleen weder zyn ankers, en liep regt op
alomme van de Hollanders zeer smaadlykde Portugeesche vloot aan, kort daar aan
en quaadaardig gesproken, en van zichvan zyn makkers gevolgt zynde. De
zelven zoo hoog opgegeven hadden. DochPortugeezen schenen in 't eerste het mede

endit hadden de Bantammers nu zelf,wel te meenen ; doch liepen ten eersten
met de uiterste verwondering, gezien, enweer van de Hollanders af. Hun trotze
dit wischte al ’t quaadaardig voorgeven derzeevoogt liet de bloedvlag wel waajen,
Portugeezen eensslags volkomen uit.maar zyn volk, voor 't Hollands geschut

Wolfert Hermansz bleef dan te Bantamschrikkende, wilde niet vegten, en dus
nog eenige dagen, zag, dat hy maar eenliepen de Hollanders den 3den dito op de
man verloren, en eenige gequetsten be¬reede van Bantam , ’t geen Furtado met
komen had. Hy herstelde zyn kleincgoede oogen moest aanzien , konnende
geledene schade ten eersten, ververschteniet beletten , dat zy daar, als dappere
zyn volk wat, en vertrok den 12den Ja-luiden, zeer wel ontsangen wierden.
nuarii van daar na Jakatra, daar ontrentDe Bantammers hadden deze ontzag-
hy ’s nachts by een rivier ten anker quam,chelyke vloot al met vry wat ontzetting
tot dat hy ’s morgens ’er aan voor Jakatrazien aankomen. Zy bestont uit 5 gal-
zelf liep , gevende aan dien koning delioenen van Goa, waar op zich bevonden
geschenken , van zyn hoogheid , dendieDon Andrea Furtado de Mendosa ,
prins van Orangie, overenberoemde hoofdman van Malacca ,

Zy verzeilden den ryden dito van daar, wolerteen schrik van ’t Oosten , die over deze
liepen den zosten op de reede van ToebanHervloot ’t oppergezag had. Behalven hem
doch konden het ’er niet houden, zeilden manszwas hier op zyn onderzeevoogt, Thomas

zeilt naarvoort, en quamen den 17den Februarii inde Sousa de Reucha, en deze navol¬
Temate

ter-Ternate op de reede. Zy namen,gende hoofdmannen , Francisco de Sylva en Banda.
wyl zy daar lagen, een klein Portugeeschde Meneses , Antonio de Sousa Falead, en
vaartuig, of scheepken met ryst, wyn,Don Lopes de Almeyda, van Malacca wa-

enolie, porcelein, en zyde geladen7ren ’er ook 2 kraken , waar op 't bevel
zeilden den yden Maart van Ternate, gier-hadden, Trajano Rodrigos de Castel Bianco,
den 1aden dito in Banda aan, vonden daaren Joza Pinto, en op de kraak van

enhunnen onderzeevoogt, Jan Martsz.Coetsjien was hoofdman Sebastiano Suar-
liepen den zasten Juni, na hun lading in-co. Behalven deze 8 gallioenen waren
genomen te hebben, weer van daar, en’er van Malacca nog 18 Fusten met nog
zoo voorby Amblaauw , een der Am-een gallioen vertrokken , die op Ceylon
bonsche eilanden, passeerden Cambayna,quamen, uitgenomen een, door ons ge-
de Bougerones, Celebes, en meer anderenomen , waar op Francisco de Sousa de
eilanden , tot dat zy den 6den Julii teToues , hoofdman was. Van Manaar
Toeban op de reede liepen, daar zy medeZyrwaren nog  fusten en 2 gallioten geko-
de geschenken , van den prins van komst enmen, op welke de voornoemde Paliota

verrigtingOrangie, aan dien vorst overgavenen Andre Gujedes de Cavalbo, Diego de
Toe¬OpEn zagen den 8sten dito ’t schip de witteMello en Manoel Dias, hoofdmannen wa- ban

lecuw , waar op zig de zeevoogt Jacobren. Nog waren van Malacca : gallioe-
van Heemskerk bevont, nevens ’t schipnen gekomen, waar op ’t bevel voerden
Alkmaar, en een prys, door hen genomen.Gonsalo Vas de Castel Bianco, en Andre
Zy lagen daar met hen tot den 13denPessoa; waar by nog quamen 2 jonken,
verzeilden toen, quamen den 18den ditoover welke Francisco de Maris ’t gezag
voor Jakatra, en den 1stes Augusti voorhad, en nog 7 roeijagten.
Bantam ten anker.Op deze vloot Gbuiten welke te Atsjien

Zy lieten daar eenig volk aan land, te rrelt nanog  schepen en 1 jagt lagen) waren
weten , den opper- en onderkoopman’t vader¬800 Portugeesche soldaten, bchalven de
Claas Gaaf en Jan Lodewyksz. , tot deland, enswarte bootsgezellen. Dit alles wisten

giert opkomst der schepen Utrecht en de Wag-de Bantammers zeer wel, maar stonden
St. Heleen

ter, waar op zy den zesten dito na ’t vaten uitersten verbaast over de lafhertig- aan.
derland met hun a schepen, Gelderlandheid van de Portugeezen , die met zoo
en Zeeland , waar op Wolfart en Hansgrooten vloot , van zoo veel volk voor-
Bouwer waren, nevens ’t klein jagt hetzien , zich door s Hollandsche schepen
Duifken, te zeil gingen, en den 24stenvan de reede deden ontzetten, en, schoon
November met  schepen op de reedevan hen eerst aangetast, hen niet dorsten
van St. Heleen quamen , daar zy denafwagten. Een schande, die zy noit zul-
zeevoogt Schuurmans met ; schepenlen uitwisschen, en een eere voor de Hol¬
vonden; doch ’t jagt 't Duifken was on-landers, die hen by de Bantammers, en
trent de kaap van hen afgeraakt.alle Indiaansche Natien, zoo veel roem en

Zy gingen den 23sten December metagting gaf, dat men hen heel anders, dan
7schepen van daar, quamen den oden Ja-te vooren, begon te handelen, en een

nuarii
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IIden dito na Cabo de Lopes Gonsalves,nuarii 1603. op de reede van ’t eiland
daar zy den 1yden quamen, en den 3ostenFernando , van waar zy den z2sten dito
weer van daan zeilden.verzeilden, en quamen in April, of Mey, Den 1g4en November zagen zy het landbehouden in ’t vaderland , bevorens al
van de kaap, en quamen nog dien zelvengehoort hebbende, dat 't Duifken ook
dag in St. Heleens baai ten anker; doch

voor Middelburg ter recde gekomen
liepen den 16den van daar, missende hun

was
onderzeevoogt, en ook ’t lam, zagenIn den jaare 1601. vond men goed weer
wel vuuren, maar geen volk, liepen dier-

een vloot schepen onder den wakkererIn ’t jaar
halven langs ’t land tot voorby de Saldanha Die aan1601 een zeeheld, Laurens Bikker, nevens Gerard
baai, die zy den 28sten dito voorby zeil-de kaapvloot on- de Roy, naar Indien te zenden, die met verschei-derBileke den, en quamen dus by het Dassen eiland,

de eilan-de schepen Zeelandia en de lange Bark
1tgezon

van hem Elisabeths eiland genaamt, dien den, enden 23sten Augustus op Atsjien gekomen,den , die
avond nog ten anker; zy vonden ’er geen ook de

opAtsjier van dien vorst niet alleen zeer vriendelyk
Tafelbaaikomt. water, ’t geen zy vooral zogten, waar-onthaalt, maar ook met twee gezanten haare

om zy den zosten verzeilden, en ’t lamte rug gezonden is , van welke wy on- naamen
den isten , doch Spilbergen den 3den De- gecst.der Atsjjen nader spreken zullen ; al-
cember in de Tafelbaai, die hy mede zoo

leen hier nog byvoegende , dat zy, op
noemde , (gelyk ook ’t Robben eilandSt. Heleen aangierende, nog een groote
door hem ’t eiland Cornelia genaamten ryke kraak der Portugeezen, de St.
wiert) ten anker quam. Zy verzeildenJacob genaamt, genomen, en in ’t va¬
van daar den 23sten dito , na dat zy nuderland , in Julii 1603. mede gebragt
alle 3 weer by een waren, ontmoetendehebben.
ontrent dit land den zysten 2 FranscheIn dit zelve jaar 1601. reedde de voor-

Mouche schepen van St. Malo onder Monsr. lename koopman Balthasar de Moucheron
TOn Berdeliere , en Monsr. le Connestable de

ook eenige schepen uit. Hy had zichneenm
Vitré , nevens hun opperpiloot Wouter

’t Prinzen ondertusschen onder Juliaan Kleerhagen
Willekens, een Nederlander, doch nameneiland, als hoofd, ook meester van het Prinzen-

voor ee den 1sten Januarii 1602. van hen afscheid.eiland ontrent de linie, met goedvinder
korten Zy gierden den 2den Februarii op deder Algemeene Staaten, hoewel met eentyd, in kust van Sofala aan, en liepen den adenzeer slegten uitgang , gemaakt, alzoo

in de rivier van Quama ten anker , van’t daar na, door quaad bestier van dezen
waar den yden dito verzeilende , zyn zyKleerbagen, weder verlaten, en die gantsche
den 2rsten voor ’t eiland Mulali (van an-aanleg te vergeefs geweest is.
dere Molelia genaamt) een der MajotzeVan beter uitslag was het , dat Hy,
eilanden , doch den 2asten op beter grondSimon Jaspertsz Perduin, en Pieter van
daar ten anker gekomen, alwaar dien zel-De eerste Hocke, van Campvere den gden Mey des

tocht van ven dag hun afgedwaalde makker ’t lamvoornoemden jaars, Joris van Spilbergen
Joris van weer by hen quam. Hy was daar welmet de schepen de ram, ’t schaap, en hetSpilber

ontfangen; doch liet egter daar een hout
gen in lam, naar Indien uitzonden.

voor een mast, en 28 man , om een’t jaar Ontrent de zoutc eilanden, of by
1a1601. os te halen , na land gegaan, zitten

Puorte Dale, had hy een schermutzeling
Indien. zonder dat die oit weer verschenen, wat

in Junii met 3 Portugeesche karavellen
moeite hy ook aanwendde. Dit dwongdie hy alleen wel wakker aantaste, doch
hen dan den gden April van daar na ’t ei-wiert daar zelf licht gequetst, en naakt
land Majotte te verzeilen , daar zy denuitgeplundert, zoo als hy in de boot na
pden dito, doch zonder ’t lam (’t geen byzyn 2 andere schepen om hulp meende
de Majottes van hen raakte) ten ankerte vaaren, door hulp van welke hy egter
quamen. Zy vonden daar een koningin,nog een karavel aldaar veroverde. Daar
welke vorstin over de 4 of s eilanden van Zyne ont-

na zetten zy hun reize voort, gierden op
moetingComora (anders de Majottes) Angasiza’t eiland Annabon aan, daar zy den z6sten aan de

Mulali, Ansowani, Comora en Majotte ge MajotzeJulii op de reede quamen , voorgevende
naamt, het oppergebied voerd. Zy von-ellanden.Portugeezen te zyn , doch ’t wiert niet
den de reede hier zeer quaad, en kregen ookgelooft. Zy wilden dierhalven wel een
geen volk nog vaartuig aan boord. Dier-proeve nemen , om met geweld te lan
halven tragtten zy den 12den van daar,den , doch ziende, dat het niet gaan zou,
na ’t eiland Ansowani, of Mulali, te ste-

zyn zy den 3osten na ’t eiland St. Thome
venen , om noo eens na hun volk om tegezeilt , daar zy den 31sten op de reede
zien; doch, alle moeite daar toe te ver-quamen; doch ziende, dat het daar mede
geefs aangewend zynde, zeilden zy voort,niet gelukken zou, verzeilden zy ten eer-
en quamen den 3rsten Mey voor de stadtsten van daar, quamen den 2den Augusti
Baticalo, op ’t eiland Ceylon, ten ankerby ’t eiland groot Corisco , daar zy nog Zynalwaar zy van den koning zeer wel ont-een schip van de heer Moucheron, Sphera komst opsangen wierden , doch vreesden dat heMundi genaamt, ontmoetten. Zy namen Ceyson.daar op een quaade moer lag.daar verversching in, vertrokken den Zy
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vember, veel quaad weder gehad heb-Zy kregen Gujon le Fort met ’t schip de
bende , weer te Atsjien , van waar zy’t geen zedert den 24sten Decemberram, den zesten vertrolcken , om dat zy daar

al van ’t land van de kaap van hen afge-
geen peper konden bekomen; hoewel zydwaalt was , den 31sten Julii 1602. weer
er den 2esten December nog eens qua-by zich.

men.Al ’t werk haperde maar daar aan, dat
Hy kreeg daar den yden Januarii 1603.deze vorst van Baticalo, staande onder den

nog 6bharen peper, doch verloor ’er ookkeizer van Candy , hen van geen lading
eenig volk , dat verdronk. Den 174envoorzien , nog iet verders buiten nadere

dito verschenen daar by hem de z Zeeuschelast van dien oppervorst doen dorst; behal-
schepen, Vlissingen en de Gans, die vanven dat de koning van Baticalo nog onder
Ceylon quamen, en van daar ook hun-de Portugeezen stond. Dierhalven zond
nen commies, Scbalt de Weerd, met ’t schipSpilbergen den 1aden Junii eerst een com-
Zierikzee verwagtten , die nog in diemies naar Candy met verscheide geschen-
zelve maand opdaagde.ken, die den 3den Julii met eenige geschen-

opHy verloor hier den hoofdman
ken weergekomen zynde, en berigtende

’t schip de ram , Jongerheld ,die denzeer wel bejegent te zyn, zoo is hy daar
ersten Februarii stierf, gelyk ookGujon lezelf den eden na toe gegaan; doch van zyn
Fort den yden Maart, na dat zy hem be-onthaal zullen wy breeder onder Ceylon
vorens ’(schoon onderzeevoogt) wegensspreken, en nu maar zeggen , dat hy

hy medeeen on-dekt verraad, waar aanna minnelyk daar ontfangen te zyn van
Den Suenschuldig was, afgezet hadden.dien oppervorst, Don Jan D' Austria, of

Hollan-dito quamen hier nog ; schepen,anders, Fimala Darma Suria Ada genaamt,
dia, waar op was de commies, Melchiorna 2 schepen en eenige kleine Portu-
de Vogelaar, de Star, waar op Klaas Si-engeesche vaartuigen daar verovert
monsz. Meebaal, en de Hollandze tnuin,eenige kanneel, peper, en curcoma in
waar op Jacob Pietersz hoofdman was,genomen te hebben, den 3den September.
by hen ter reedc.laatende daar te lande eenige van zyn volk,

Hier verkogt Spilbergen, om goede re-naar Atsjien gezeild is, daar hy den 16den
denen , het schip den ram aan de daardito by zyn makker, ’t lam, die daar al
leggende schepen van de vereenigde Maotop de reede lag, ten anker quam
schappy, liet eenig volk van ons te AtsjienDie van de Pinas ’t lam, wanhoopende
en vertrok met ’t schip het schaap den 3denaan de komst der andere schepen, zoo had
April na Bantam, daar hy den zysten tende hoofdman Cornelis Spek , zich om de
anker quam , en den nieuwen zeevoogtreddeloosheid van ’t schip al onder die van
der vereenigde Maatschappy, Wybranade Engelsche Maatschappy, en hunnen
van Warwyk met 9 schepen op de reedegeneraal, Gems Lancaster, en den onder-
vond.zeevoogt S. Middelton, doch onder zekere

Hy zag den 6den Junii de schepen Eras-voorwaarden , by welke de Engelschen
mus en Nassau van daar na China zeilen,dat schip overnamen , hoewel zy 't daar
en den zossen dito den zeevoogt Jacobna weder gaven , begeven. Zy vonden
van Heemskerk daar met zyn schip dedaar ook den Franschen zeevoogt van St.
witte leeuw en zynen onderzeevoogtMalo, Monsr. le Berdeliere wierden van
foris Paulussz, met ’t schip Alkmaar,den koning van Atsjien zeer vriendelyk

nevens een groote Macausche kraak, doorontsangen, die ook zeide, die gene, die
nen ontrent Djohor genomen , en welin ’t jaar 1599. de schepen de leeuw en
70 tonnen gouds weerdig, verschynen,de leeuwin zoo qualyk gehandelt hadden,
verstaande verder van hem , dat de En-reeds gestraft , ja den koning van Pedir
gelschen by de rivier van Lixs, en die vanalleen, om dat hy daar ontrent geen beter
Ceeland ontrent St. Heleen, yder de Por-order gesteld had, te hebben doen ver-
tugeezen nog een kraak afhandig gemaakttrekken.
hadden.Spilbergen liet daar ’t schip de ram met

Den 134en Augustus quam daar medeGujon le Fort, en Cornelis Spek, en vertrok
’t schip der Goes, van Zeeland, met schip-in gezelschap der voornoemde Engelschen
ber Pieter Jansz. Soet, en den opperkoop-met het schip ’t schaap den 2rsten Septem-
man Jacob van Ray , doch bragten daarber na de straat van Malacca, om op een
slegt nieuws van Ceylon, en de tydingryke kraak van St. Thomé, of Maliapoer,
van de Weerds dood, waar van wy bree-te loeren, die zy, te zamendaar over in
der onder Ceylon spreken.verbond getreden, den r3den October, met

Den 28sten dito vertrok hy van Bantam,de schepen de Hector, de Samson, ’t lam,
bequam onderweeg, om tol te vermyden,en ’t schaap, aantastten, veroverden, en
zyne lading , bestaande in 5500 zakkenwaren 8 dagen, met die te lossen, bezig.
peper, eenige gesteenten, ambre de gris,Zy gaven aan de Portugeezen hunne
kanneel, zyde, porcelyn, foelie, indigo, enkraak weder,verzeilden na den zosten Octo¬
2oo zakken nooten, en nam de vaderland-ber van daar, en quamen den gden No-

sche
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in Maart van Bantam vertrokken, dochsche reize met de schepen ’t schaap, ’t lam,
op Mauritius overwinterd hebbende, byde cendragt van Delft, en de maagt van
hen quam.Enkhuizen, den 3osten September aan.

Zy vertrokken den z9sten December vanHy quam den 24sten November 1603.
hier met hun f’schepen, en quamen denvoor St. Heleen met deze 4 schepen op
24sten Maart 1604. behouden voor Vlissin-de reede, daar den zosten de boot de Ja-
gen ten anker.ger, met de koopman Willem van Hagen,

DERDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

JOstindische Vereenigde Maatschappy in ’t jaar 1602. opgerigt, en haar Octroy.
U De eerste vloot dier vercenigde Maatschappy in ’t jaar 1602. onder Warwyk in
zee geloopen. Van welke eenige na Ceylon gaan, daar Sebald de Weerd vermoord
word; en cenige van daar, of na Atsjien, of na Patani, na ’t nemen van ettelyke Por-
tugeezen, loopen. Doch eenige na Bantam, van waar zy na huis keeren. Warwyk
komt mede te Bantam met de rest der vloot. Van welke eenige met Heemskerk naar ’t va¬
derland zeilen. En eenige met hem opPatani komen, en wat hy daar verrigt. Zyn vrug-
telooze tocht na de kust van China. Vertrekt verder na Patani, Djohor en Bantam.
Van waar by na huis zeilt, moet op Mauritius overwinteren. Komt behouden in Holland.
Tweede tocht van Steven van der Hagen in ’t jaar 1603. Zyn komst op Malabar,
daar by voor den Samoryn verschynt. Vertrekt naar Bantam, en naar Amboina, dat
hy verovert. Zend zynen onderzeevoogt na Ternate , en zeilt zelf na Banda. Eenige

Zynschepen keeren na ’t vaderland. Tocht van Matelief naar Indiën in ’t jaar 1605.
komst voor Malacca. Zeilt na Queda. En na de Moluccos, over Amboina. Van
waar by na Chinavertrekt, daar by qualyk ontfangen wiert. Zyn komst weer op Bantam.
Daar by de vervallene zaaken van Ternate overlegt. Zyn gesprek met van Caarden.
En zyn reize naar ’t vaderland. De tocht van Paulus van Caarden in ’t jaar 1606. naar
Indien. Zyn vrugtelooze toeleg op Mozambike. Zyn komst in de Majottes. En voor
Goa, Calicoet, Punto Gale, en Bantam. Zyn vertrek over Amboina naar Ternate.
En van daar veer naar Bantam, en ’t vaderland.

ras geen berigt gekregen, of zy ontbo-Ot dezen tyd toe hadden de koop-
den de heeren Bewindhebberen van Hol-lieden van verscheide byzondere
land en Zeeland by zich in ’s Gravenhage

I
Maatschappyen nu al op ver-

en besloten daar met toestemming dezerscheide gewesten van Oostindien, met
twee voorige Maatschappyen de zelveeen redelyken voorspoed, zoo op de al-

tot eene Maatschappy te vereenigen, endaar aangebragte waaren , als in hunne
haar beider magt in een te smelten, zooveroveringen van verscheide kraaken,
om haar te meer aanzien en vermogen inschepen, en mindere barken der Portu-
Indien te geven, als om die voorige op-geezen, gehandelt ; doch waar zy tot nog
steigeringen van den prys der waaren tetoe ook gekomen waren , zoo hadden
beter te konnen ontwyken.zy, om de Oost, en om de West, dit

De eerste inleg, of de hoofdsommealgemeen en onverbeterlyk ongemak,
waar mede deze algemeene Nederlandschezoo lang yder Maatschappy daar op zich
Vereenigde Oostindische Maatschappyzelven voer, voor een yegelyk zeer na-

een begin nam, bestond in 6 millioenendeelig bevonden te wezen , dat door
en 6 tonnen gouds, een geringe somme,’t komen der schepen van de eene en de

vergeleken by die van andere Maatschap-andere Maatschappy op een en de zelve
pyen, en voor al in opzigt van ’t genereede , de prys der waaren, die zy in-
zy hier mede uitgewerkt hebben.koopen moesten , daar door ten eersten

De Algemeene Staaten vonden ookzoodanig begon te steigeren, dat het noo¬

goed, om deze Maatschappy te meer tedig was hier in voor het toekomende te
doen opluiken, hen een Octroy voor 21voorzien.

jaaren, zullende met den zosten Maart desHier van hadden de heeren Algemeene

jaars 1602. zyn aanvang nemen, te ver-Staaten van ’t vereenigde Nederland zoc
A 2 leenen,
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leenen , welkers inhoud wy niet voorby voordeelen, hier naar verklaart. Als in den
eersten.konnen hier in te lassen.

I.
Dat in deze equipagie, tot dienst ende RepanieE Staaten Generaal der Vereenigde Ne¬

profyt van deze Compagnie, de kamer van dederlanden, allen den genen, die dezenD
van de Bewindhebbers binnen Amsterdam Equipa-tegenwoordigen zullen worden vertoont, saluit.
zal hebben te bevorderen ende te bezorgen Ste¬Doen te weten Aangezien de welstand ders
de helft, de kamer van Zeeland een vier-vereenigde Nederlanden principaalyk is be¬
depart, ende de kameren op de Maaze,staande in de navigatie, handeling en com¬
Noordholland, ende Westvriesland, elkmercie, die uit de zelve landen van alle oude

een agtstepart.tyden gedreven , en van tyd tot tyd loffelyk
II.ver meerdert zyn, niet alleen met de nabuurige

Dat, zoo dikwils als het van nooden Vergade-koninkryken, en landschappen, maar ook met
zyn zal een generale Vergadering ofterins vande gene die verder van deze landen in Europa.
Collegie uit de voorschreve kameren tede XVII.Asia, ende Africa, gelegen zyn, ende dat be-

17houden, die gehouden zal werden vanneffens de zelve in de naaste thien jaaren her¬
persoonen,daar in nit de kamer van Amster-waarts by eenige principale kooplieden der voor¬
dam zullen compareren 8, uit Zeeland 4 ,schreve landen, liefhebbers van de navigatie,
uit de Maaze 2 , ende van gelyken uithandeling en commercie, op vreemde landen
Noordholland 2; wel verstaande, dat dein compagnie binnen de stadt Amsterdam.
zeventiende persoon by beurten van dieopgeregt met groote kosten, moeite en peryke
van Zeeland, Maaze ende Noordholland,len , by de hand genomen is die zeer loffelyke
zal werden in de Vergadering gebragt bynavigatie, handeling, en traffique op de Oost-
de meeste stemmen; van welke persoonenindien ; daar van de apparentie goed en
alle zaaken, deze vereenigde Compagniengroot bevonden zynde , waren onlangs daar
aangaande, zullen verhandelt worden.na by verscheide andere kooplieden , zoo in

II I.Zeeland, op de Maas, als in ’t Noorder-

’t Voorschreve Collegie, als het beschre- pecnquartier ende Westvriesland , mede gelyke
ven zal worden , zal te zamen komen, vingcompagnien opgericht, ende de voorschreve
om te resolveren, wanneer men zal equi-navigatie, handeling, ende commercie dade¬
peren, met hoeveel schepen, waar menlyk by der hand genomen: 't welk by Ons ge¬
die zal zenden, ende andere dingen, denconsidereert, ende rypelyk overwogen wezende ,
handel betreffende : ende zullen de reso-hoe veel de vereenigde Landen, ende de goede
lutien van ’t voorschreven Collegie by deingezetenen der zelve daar aan gelegen was
voorschreve kameren van Amsterdam ,dat de zelve navigatie, handeling en commer-
Zeeland, Maaze ende Noordholland ge-cie, onder een goede generale ordre, politie.
effectueert, ende in 't werk gestelt worden.correspondentie, ende gemeenschap, beleyt.

V.1onderhouden, en vermeerdert werde , hadden
De Convocatie ende Vergadering vangoedgevonden daar toe de Bewindhebbers der

t voorsz Collegie zal gehouden wordervoorschreve Compagnie voor ons te beschry-
de eerste 6jaaren binnen Amsterdam, endeven, ende de zelve te proponeren, dat eerlyk,
jaaren daar na in Zeeland , ende zoodienstig en profytig, niet alleea voor de ver-
voorts gedurende deze verceniging.eenigde Landen, maar ook voor allen den ge¬

Vnen, die deze loffelyke handeling by de hand
De Bewindhebbers, die van wegen dezegenomen hadden, ende daar inne waren par¬ lacatien.

vereenigde Compagnie van huis zullenticiperende , zoude wezen, dat de zelve
Compagnie vereenigt, ende de voorschreve reizen , daar toe gecommitteert zynde,
handeling onder een vaste ende zekere eenig. t zy om in het voorschreve Collegie te

vergaderen, of in eenige andere besoignes,heid, ordre ende politie, zoude mogen ge¬
meen gehouden, gedreven, ende vermeerdert zullen voor haare daggelden hebben tot

de onkosten 4 gulden,, de schuit en dewerden voor alle de ingezetenen der ver-
wagenvragten daar in niet begrepen; wel¬eenigde Landen, die daar in zouden believen
verstaande, dat hier in niet begrepen ente participeren: het welk by de Gedeputeer-
zyn , die van de cene stadt in de andereden der zelve Compagnie wel verstaan, ende
reizen, om de respective kameren te fre-overzulks , na verscheide communicatien,
quenteren als regeerders der zelve , dedeliberatien, inductien ende rapporten, toi

welke geen reisgelden nog daggelden envereeniging gebragt zynde , hebben wy na
zullen genieten.rype beraadslaging, daar opgehouden, tot be¬

V.I.vordering van aen welstant der vereenigde
Of ’t gebeurde, dat in 't Collegie eenigeLanden , eensamentlyk het profyt van alle

swaarwigtige zaaken voorviclen, daar inde ingezetenen der zelve, de voorschreve ver¬
de Collegianten niet wel en konden ver-eeniging geaggreeert ende bevestigt aggre-
dragen, ofte accorderen, ofte daar zy haarceren ende bevestigen by dezen, uit souve-
zelfs in zouden beswaart vinden, om mal¬raine magt ende authoriteit, ook met vaste
kanderen te overstemmen, dat het zelvewetenschap, onder de pointen, vryheden ende

zal
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den jaare 1604. ende ’t resterende derde-zal gelaaten worden tot onze verklaring
part voor de uitreeding van den jaare 1605.ende decisie, ende ’t gene dien aangaande
een maand daar naar dat zy daar van, vangoedgevonden zal worden, zal agtervolgt,
de Bewindhebbers zullen zyn vermaand;ende nagekomen worden.
gelyke waarschouwing zal worden gedaanV. II.

in de maand Maart , voor de equipagieDe vereeniging ende Compagnie zal
van de eerste i1 jaaren van dezen Octroye,beginnen ende aanvang nemen met dezen

aare 1612.te weten in denaare 1602. ende zal geduuren tot den tyd

XII.van 21 jaaren agtervolgende, mits dat
De schepen , die van de reize weder-men t’elken 10 jaaren een generaal slot

keeren , zullen wederom inkomen tervan rekening zal maaken , ende zal elk
plaatze daar zy uitgezeilt zyn, ende ofeen t’einde die jaaren vrystaan, te mogen

door fortuin van weder ofte wind die sche-daar uitscheiden, ende zyn geld na hem
pen, in het eene quartier uitgaande, aan-nemen, welverstaande dat van de tegen-
quamen in het ander, als die van Amster-woordige equipagie ende uitreeding van
dam, of van het Noorderquartier in Zee-deze scnepen, diebinnen dezen jaare zul-
land of op de Maaze, ofte die van Zeelandlen uitvaaren, byzonder rekening gedaan
in Holland , dat niettemin elke kamerzal worden.

VIII. het bewind en de administratie van haare
uitgezondene schepen ende koopman-Ende zullen de onkosten die by de par-
schappen zal behouden, mits dat van deticipanten van de eerste rekening in Oost-
Bewindhebbers van de zelve kamer ge-indien, ofte in de engte van Magellanes,

houden zullen zyn, haar zelfs in persoondaar deze Compagnie getraffiqueert zal
ter plaatze te laaten vinden, daarde sche-hebben, zullen wezen gedaan, ende die
pen ende koopmanschappen aangekomende participanten van de volgende rekening
zyn, ende geenige Facteurs daar over inte baat zullen mogen komen,ofte tot voor-

zullen mogen stellen; maar ingevalle haardeel strekken, die van de tweede rekening
zelfs niet gelegen ware te reizen, dat zydragen ende gelden de helft, ofte zoo veel
als dan de Bewindhebberen van de kamer,min als het Collegie van de zeventhienen

daar de schepen gearriveert zyn, tot d’ad-zal bevinden in redelykheid te behooren-

ministratie zullen committeren.X.I
XIII.Ingevalle eenige participanten, van deze

Als d’een of d’andere kamer speceryen,aanstaande reize geen genoegen hebbende
ofte andere koopmanschappen van Indienaan deze vereeniging, haar geld na hen
aangekregen heeft, ende andere kamerenbegeerende te nemen, ofte de beloofde

somme opzeggen, ’t zelve mogen doen, geen en hebben, of nog geen en hebben in-
gekregen, dat in zulken gevalle die kamer,mits dat men henlieden geven zal ten ad-

die geprovideert is, de andere kameren opvenant van zeven ende een half ten 100,
haar verzoek na gelegenheid van de zaakofte meer, na dat hen toegezegt is.
zal provideren, ende elke maal meer zen-X.

den, als zy uitverkogt zullen hebben.Alle ingezetenen van deze Landen zul-
V.len mogen in deze Compagnie participe- XI

ren met zoo weinig ende veel penningen, Dat men de rekening van de equipagie Reke¬
ge-als het hen gelieven zal: dan of het ende uitrusting van de schepen, met de ning.

dependentie van dien, zal doen 3 maan-beurde , dat 'er meer penningen waren
aangeboden ofte gepresenteert, dan de den na het vertrek van de schepen, ende
navigatie wel zoude vereischen , zullen een maand daar na copye aan de re-
die gene , die in de Compagnie hebben spective kameren zenden: ende van de re-

meer als 30000 gulden, moeten na rato touren zullen de kameren, zoo dikwils
ende proportie hun capitaal minderen, zy dies verzogt worden , staat aan mal-
omme anderen plaats te geven. kanderen overzenden, ende de rekening

I. daar van zal men zoo haast sluiten , alsX

Ende zullen de Ingezetenen by open- doenlyk is, ende de generale rekening
baare affixie van biljetten, ter plaatze daar na de 10 jaaren zal geschieden in 't open-
men gewoonlyk is biljetten te affigeren, baar, mits datter alvoren biljetten aan-
binnen den tyd van een maand na dato geslagen zullen worden, om elk een te
dezer gewaarschouwt worden , dat zy waarschouwen , die over de auditie der
binnen den tyd van vyf maanden, ingaande zelve zal begeeren te komen.
primo April eerstkomende, in deze Com- XV.

pagnie zullen worden geadmitteert, ende Ende zullen die kameren gehouden we-
haare penningen, die zy zullen willen in- zen, aan de Provintien of Steden, der
leggen , mogen opbrengen in 3 termy- welker ingezetenen in deze Compagnie
nen, te weten ongevaarlyk een derdepart ingelegt zullen hebben 50000 guld., of

daar boven, over te zenden, zoo wan-tot de toerusting voor den jaare 1603.

nog een derdepart voor de equipagie van neer daar retouren zullen komen, staat
A a 2 van
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van de ingenomen cargasoenen, als ook
staat van de penningen gemaakt van de
verkogte koopmanschappen, by zoo verre
zy van de Provintien ofte Steden zulks te
doen verzogt worden.

XVI.
Ende zoo eenige Provintien goedvon-

den eenen Agent te stellen, de welke de
penningen uit de inwoonders van de re-
spective Provintien verzamelde , om die
in een masse te leggen, ende van de re-
touren ende inkomsten betaling te vor-
deren, zal die kamer, daar zoodanigen
Agent de penningen ingebragt heeft, den
zelven moeten toelaaten acces in de voorsz

kamer, om aldaar geinformeert te mogen
worden van den staat van den uitgeven
ende inkomen, mitsgaders de uitschulden
ende inschulden , van den comptoire,

behoudens dat die penningen , by den
voorsz Agent ingebragt, zullen monte-
ren ter somme van 5oooo guld., ofte
daar boven.

XVII.
Als ’er van de retouren 5 ten 100. in

kasse zal wezen, zal men aan de Partici-
doen.panten uitdeeling
VIII.X

Ende zullen de respective kameren be
dient worden by de tegenwoordige Be-
windhebbers, als namelyk, de kamer van
Amsterdam by Gerard Bikker, Reinier
Paauw, Pieter Dirksz. Hasselaar , Jaques
de Velaar, Jan Jansz Carel, Bernard Be-
rewyns, Johan Poppe, Hans Hunger, Hendrik
Buik, Louis de la Becque, Dirk van Os-

Francois van Hove, Ellert Lucasz, Isaac
le Meer , Siwert Pietersz. Hem , Gerayd

Reynst, Marcus Vogelaar, Jan Harmensz.
zeurt Dirksz., Huibregt Wagtmans, Leonara
Ray, Albert Simonsz. Jonkhein, ende Arent

ten Grootenhuize.
XIX.

De kamer van Zeeland by Adriaan Hen-

riksz. ten Haaf, Jacob Boreel, Jan Lam-

brechtsz. Coele, Jacob Pietersz. de Waard,
Cornelis Meuninks , Adriaan Bommenee.

Laurens Bacx, Everbart Bekker, Aarnout
le Clercq, Aarnout Verhoeven, Gerardvan
Schoonhoven, Nicolaas Pietersz, Baltha-
sar van Vlierden, ende balthasar de
Moucheron.

XX
De kamer van Delft by Jan Jansz

Lodestein, Arent Jacobsz Lodestein, Dirk
Bruinsz. van der Dussen, Gerard Dirksz
Meerman, Cornelis Adriaansz. Bogaard,

Michiel Jansz Sashout , Willem Joosten
Dedel , Dirk Gerritsz Meerman , Jan
Raad, Jacob Sandersz. Balbiaan, Henrik
Otte, ende Jaspar Meerman.

I.XX

De kamer van Rotterdam by Fob Pie-
tersz van der Meyden, Willem Jansz. Frank,
Gerrit Huigens , Pieter Leonardsz. Busch,

OOST-INDIEN,

Johan van der Veecken, Willem Jansz van
Loon, Jan Jacobsz Mus, Adriaan Spierink,

Cornelis Matelief de Jonge.
XXII.

De kamer tot Hoorn by Claas Jacobsz
Syms, Cornelis Cornelisz Veen, Willem Pie-
tersz. Crap, Pieter Jansz Liorne.

XXIII.
Ende de kamer tot Enkhuizen by Lucas

Gerritsz, Willem Cornelisz de Jonge , Jan
Pietersz. Schram, rienrik Gruyter , Jan
Laurisz van Loosen, Dirk Dirksz. Pelser
zysbregt van Berenstein, Barthout Jansz
Steenhuizen, Jacob Jacobsz Hinloopen,

Francois, du Gardyn , ende Willem
Brasser.

XXIV.
Eenige van de voorsz Bewindhebbers Getal,

komende aflywig te worden, ofte ander- ende or-
dre vanzins uit den dienst te scheiden , zal dit
de Be¬

jlaats onvoorzien mogen blyven , endewindheb-

berenniemant in de afgestorvene of uitgeschei
ende hareden plaats moeten gesurrogeert worden
furroga¬’t en ware die van de zelve kamer anders
tie.

goedvonden, tot dat de Bewindhebberen
ser respective kameren gekomen zullen
wezen op ’t navolgend getal.

V.XX

De kamer van Amsterdam op 20 per-
soonen, die van Zeeland op 12, die van

die van Rotterdam op 7Delft op 7 ,
die van Enkhuizen mede op 7, ende die
van Hoorn op gelyk getal

XXVI.

Maar yemant van ’t voorschreve getal
komende te sterven, ofte ook anders uit

den dienst te geraken, zullen de andere
Bewindhebbers van de kamer, daar zulks

gevalt, binnen den tyd van 2 ofte uiter-
lyk 3 maanden nomineren drie bequame
gequalificeerde persoonen, ende de zelve
de Heeren Staaten van de Provintie, daar

het Collegie resideert, of den genen,
by henluiden daar toe te committe-

ren , voordragen , om een daar uit in
de plaats van den overleden, of die uit
den dienst anderzins is geraakt, gekoren
te worden , na de ordre daar opgeno¬
men.

XXVII.

De Bewindhebbers zullen op eere, eed,
en vromigheid, solemnelyk beloven, dat
zy zich in haare administratie wel en ge-
trouwelyk zullen dragen , goede ende
deugdelyke rekening houden ende doen.
ende de meeste van de Participanten niet
meer voordeels doen , in het opbeuren

van de penningen, tot de uitreeding noo-
dig, ende uitdeeling van de retouren, als
de minste.

XXVIII.
Ende die na dezen tot Bewindhebbers

zullen worden gekoren; zullen van hun

eigen in de Compagnie moeten resique-
ren, elk ten minsten 1000 ponden vlaams,

dan
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rance, ofte door de straat van Magellanes,dan de Bewindhebbers tot Hoorn ende
op de verbeurte van de schepen en goe-Enkhuizen zullen mogen volstaan, mits
deren, blyvende in haar geheel de con-inleggende ten minsten 500 gelyke pon-
cessien voor dezen gegeven aan eenigeden.
Compagnie , omme te vaaren door deXXIX.
voorsz straat van Magellanes, behoudelykZullen voorts genieten voor provisie van
datze hare schepen uit deze Landen zul-uitreedinge 1 ten 100., en ook zoo veel
len afzenden binnen 4 jaaren na dato de-van de retouren, welke provisie zal ver-

zes, op pene van te verliezen ’t effect vandeelt worden, de kamer van Amsterdam
de voorsz concessie.de helft, de kamer van Zeeland een vierde

XXXV.part, ende de kamer van de Maaze ende
Item, dat die van de voorsz CompagnieNoordholland elk een agtste part, zonder

zullen vermogen Beoosten de kaap dereguart te nemen of d’een ofte d’ander
Bonne Esperance , mitsgaders in endemeer ofte min penningen inbrengt, ofte
door de engte van Magellanes, met despeceryen als zyn contingent verkoopt.
Princen ende Potentaten verbintenis teXXX.
maaken , ende contracten op den naamMet verstande, dat de Bewindhebberen

van de Staaten Generaal van de vereenigdeniet zullen mogen tot laste van de Com-
Nederlanden, ofte Hooge Overheden derpagnie te brengen, eenige provisie van
zelve, mitsgaders aldaar eenige fortressenpenningen voor de Compagnie te ligten,
ende verzekertheden te bouwen, gouver-ofte de waaren te beneficieren , nogte
neurs, volk van oorlog , ende officiersiemant anders committeren tot laste van
van Justitie, ende tot andere noodelykede Compagnie, omme de uitreeding te
diensten, tot conservatie van de plaatzen,bevorderen, ende de waaren , daar toe
onderhouding van goede ordening, poli-noodig, te koopen.
tie, en justitie, eenzamelyk tot vorderingXXI.X

ende nering te stellen, behoudelyk dat deEnde dat den Boekhouder, Cassier, ende
voorsz gouverneurs, officiers, volk vandienaar, ofte kamerbode, zal gesalariseert
justitie, en volk van oorlog, zullen eedworden van de Bewindhebberen van elke

van getrouwigheid doen aan de Staatenrespective kamer, zonder zulks te mogen
Generaal, ofte de Hooge Overigheidbrengen tot last van de Participanten.
voorsz, ende aan de Compagnie, zooveelXXXII.

de nering ende traffycque aangaat, endeOf ’t gebeurde, dat onder d’een ofte
die zullen de voorsz gouverneurs ende of-d’ander kamer yemant van de Bewindheb-
ficiers van justitie afstellen, by zoo verrebers in zulken staat geraakte, dat hy niet
zy bevinden dat de zelve hen qualyk endeen konde voldoen, ’t geen hem zyne ad-
ontrouwelyk dragen, met dien verstande,ministratie: aangaande betrouwt ware,
dat zy lieden de voorsz gouverneurs ofteende daar door eenige schade mogt komen;
officiers niet en zullen beletten herwaartszal zulks wezen tot laste van de pennin-
over te komen, om haare doleantien oftegen, onder de zelve kamer resorterende,
kiagten , zoo zy eenige meenen te heb-ende niet tot schade van de generale masse;
ben, aan ons te doen, ende dat die vandies zullen de penningen, welke de Be-
de Compagnie t’elker wederkomst van dewindhebbers in deze Compagnie hebben
schepen gehouden zullen wezen de Hee-specialyk verbonden zyn voor haare ad-
ren Staaten Generaal te informeren vanministratie.
de gouverneurs, ende officieren, die zyXXXIII.
in de voorsz plaatzen zullen hebbenge-De Bewindhebbers van de respective
steld, omme haare commissie als dan ge-kameren zullen responderen voor haare
aggreëert ende geconfirmeert te worden.Cassiers.

XXXVI.XXXIV.
Ende zoo die van de voorsz CompagnieEnde op dat hiet voornemen van deze

op eenige plaatzen bedrogen en qualykCompagnie met meerder vrugt mag uit-
gehandelt worden , of dat in ’t vertrou-gevoert worden , tot welstand der ge-
ven van eenige penningen of koopman-unieerde Provintien , conservatie ende
schappen de zelve, zonder restitutie ofteaugmentatie der neering, mitsgaders tot
betaling daar van te genieten, gehoudenprofyt van de Compagnie, zoo hebben
wierden, dat zy die schade naar gelegen-wy de voorsz Compagnie geoctroyeert
heid der zaake, na dat zy best vermogenende geaccordeert, octroyeren ende ac-
zullen , doen repareren , door alzulkecorderen mits dezen, dat niemant, van
middelen, als men gevoegelyk zal kon¬wat qualiteit ofte conditie die zy, anders
nen: Behoudelyk-dat de schepen hier tedan die van de voorsz Compagnie uit deze
lande wederkomende, zy rapport zullenvereenigde Landen zal mogen vaaren,
doen van de gelegenheid van de zaak, aanbinnen den tyd van 21 jaaren eerstkomen-
t Collegie van de Admiraliteit, in ’t quar-de , beginnende met dezen jaare 1602.
tier daar die zullen aankomen, met ver-incluis, Beoosten de kaap de Bonne Espe-

stan-A 2 3
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stande,dat die van ’t voorsz. Collegie eenige zynde, gewogen zullen worden, ende
verklaaring doen , daar by die van deze t regt van de waag betalen zullen, gelyk
Compagnie haar vinden beswaart, zy lie- andere goederen, de waag subject zynde,
den daar van aan ons zullen mogen pro- zoo dikmaal als die zullen verkogt, ofte

verlevert worden.voceren, ende zullen de goederen onder
behoorlyke inventaris gebeneficeert wor- XLII.

t en Item , dat men geen Bewindhebbersden , by die van de Compagnie,
ware iemant anders dan den Fiscaal hem haare persoonen ofte goederen zal mogen

belasten ofte bekommeren , om van departy maakte, ende de ingebragte goe-
zelve te hebben rekening van haare ad-deren reclameerde, in welken gevalle de

voorsz goederen geadmnistreert zullen ministratie in de voorsz Compagnie, nog
worden, gelyk van de sententie van die ter cause van gagie van eenige commizen,
van de Admiraliteit verklaart zal worden schippers, stuurluiden, ende bootsgezel-
te behooren- len, ofte andere persoonen ten dienste der

Compagnie aangenomen; maar die dezenXXXVII.
aangaande iet tegen haar zal willen pre-Of het gebeurde, dat die schepen van
tenderen , zal gehouden zyn de zelve teSpangien , Portugal, of onderwegen

vyanden, die schepen van deze Compagnie trekken voor haare ordinaris Rechters.

vyandelyk aantasten, ende in ’t vegten XLIII.
eenige der vyanden schepen verovert wier- Dat de provoosten van de Compagnie

zullen mogen apprehenderen aan Landden , dat de zelve veroverde schepen ende
het scheepsvolk, dat hem in dienst heeftgoederen zullen verdeelt worden na de
begeven , ende de geapprehendeerdeordre van den Landen, te weten het Land

ende Admiraal genietende daar van haare t’schepe mogen brengen, het zy in wat
geregtigheid, mits dat vooren afgetrok- steden, plaatzen, of jurisdictie van dien,
ken zal worden die schade, die de Com- de zelve zouden mogen bevonden worden,
pagnie in die rescontre zal geleden heb- mits dat de voorsz provoosten daar toe

ben , ende zullen die van de respective te vooren zullen aanspreken den Officier

Admiraliteiten , daar de schepen zullen ende Borgermeester van de stadt ende
aankomen , de kennisse nemen van de plaats.
deugdelykheid van den prinse, blyvende XLIV.
pendentelyk de administratie van de goe- Ende tot erkentenis ende recognitie van
deren by die van de Compagnie onder dezen Octroye , ende ’t gene voorsz is,
behoorlyke inventaris, zoo vooren gezegt zullen die van de voorsz Compagnie aan
is, ende den gegraveerden by sententie ons betalen de somme van 25000 ponden,
vrygehouden te provoceren. tot 40 grooten Vlaams ’t stuk , die wy

XXXVIII. inleggen in de equipagie van de eerste 10
Dat de speceryen, Chinesche zyde, aaren ende rekening, daar van tot pro-

ende kattoene lywaten, die by de Com- fyt van de Generaliteit genoten ende ge-
pagnie uit Oostindien zullen worden ge- dragen zal winst ende risicque, gelyk
bragt, in ’t inkomen nogte uitgaan, niet alle andere Participanten in deze Coim-
meer zullen worden belast, als die nu pagnie zullen genieten ende dragen.
belast zyn, volgende de lyst ende de ge- XLV.

nerale verklaaring, nopende de goederen Ende wanneer eenige schepen van de
in dezelve gespecificeert, ende in 't einde reize zullen wederkeeren, zullen de ge-
van dien gestelt. neraals ofte commandeurs over de vloote.

XXXIX. schip ofte schepen, gehouden wezen in
Dat men geen schepen, geschut nogte t aankomen te doen rapport van haare

ammunitie van deze Compagnie zal mo- reize, ende daar van schriftelyk relaas,
gen nemen tot dienst van den Lande, dan zoo zulks vereischt word, over te geven.
met consent van de Compagnie. XLVI.

XL. Alle welke poincten, voordeelen, ende
Item, dat de speceryen van de Com- vryheden, hier boven verhaalt, Wy geor-

pagnie zullen verkogt worden op eener- donneert hebben, ende ordonneren mitsde-
lel gewigt, in de swaarte van die van zen dat agtervolgt ende onderhouden zul-

Amsterdam. len worden by allen ende eenen iegelykenXLI. van de onderzaten ende ingezetenen der
Dat die van de Compagnie in de re- vereenigde Landen, zonder daar tegens

spective kameren zullen vermogen haare directelyk ofte indirectelyk, nog binnen de
speceryen te overslaan, het zy binnen vereenigde Landen, nog daar buiten, te
scheepsboord ofte in de pakhuizen, ende doen ofte doen doen, in eeniger manieren,
dat zonder daar van eenige accys, impost, op pene van daar over als beletteren van
ofte waaggeld te betalen, mits dat die het gemeene beste der Landen ende over-
speceryen op haar voorsz gewigt niet zul- treders van onze ordonnantie ende beve-

len worden getransporteert, maar verkogt len, aan lyf ende goed geftraft te wor-
den :
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Na dat zy op de hoogte van de kaapvanden: Ontbieden daarom ende bevelen wel

de Boa Esperanca of van Agoada de Sam- wekkeexpresselyk aan alle Gouverneurs, Justicie-
bras gekomen waren , zoo scheidde de eenigeren, Officieren, Magistraaten ende inwoon- naaiAtsjienze vloot, te weten , Hollandia,Atsjienders der vereenigde Landen , dat zy die
de Hollandsche thuin, en de Star , dengaan.voorsz Bewindhebbers rustelyk , ende
1446 December hier van haar, na datvredelyk laaten genieten, ende gebruiken
bevorens ; andere schepen, onder denhet volkomen effect van dezen Octroye,
onderzeevoogt de Weerd , voor af naarConsent ende Privilegie, cesserende alle
Atsjien ook vertrokken waren.contradictien ende empeschementen ter Deze 3 schepen, die wy eerst, gelykcontrarie , want wy ’t zelve ten dienste
daar na den zeevoogt ook met de ande-van den Lande bevonden hebben alzoo
ren, op ’t spoor zullen volgen, quamen

te behooren-
den 104en Maart 1603. op de reede van
Atsjien , en vonden daar den zeevoogtGegeven onder onzen Zegel ende Signature Joris van Spilbergen, en hunnen medgezel

van onze Greffier, in 's Gravenhage den 2oden
Schald de Weerd met zyn schepen. DezeMaart des jaars 1602.
was mede op Ceylon geweest, daar hy
van den oppervorst van Candi minnelyk
ontfangen wierd , van welken om hulpMet dit Octroy gesterkt zynde, hebben
tegen de Portugeezen verzogt zynde,ten eersten een vloot van 14schepen,zy
zoo vond hy goed de 2 schepen Vlis-en I jagt, uit naam van deze Algemeene
singen en de Gans voor af na AtsjienNederlandze vereenigde bevoorregteOost-
te zenden , om de beloofde hulp hemindische Maatschappy uitgereed, en on-
daar te verzorgen, en eenige tyd daarder den zeevoogt, Wybrand van Warwyk
na met Zierikzee zelf te volgen, (ge¬nog dat zelve jaar naar Indien gezonden.
lyk hy ook gedaan heeft) komendeDe naamen dezer schepen waren deze:
weinig dagen na hem ook de 3 anderevoor Amsterdam, Mauritius, Hollandia, schepen Hollandia , de Hollandsche

Nassau, de zon, de maan, destar, en het
thuin , en de Star op de reede vanVoor Zeeland, Zeelandia,papegaaiken.
Atsjien.Vlissingen, en de gans. Voor Delft, Om dan ’t verzoek van den keizer van

de Eendragt. Voor Rotterdam, Erasmus
Candi te voldoen, is de Weerd, na zeeren Rotterdam , en voor Enkhuizen, de
wel van den koning van Atsjien onthaaltHollandsche thuin, en de maagd van Eertige
te zyn, met deze 6schepen en een jagt op Cey¬Enkhuizen.
laatende daar eenig volk, den 3den Aprillon, daarDeze vloot wierd zoodanig verdeelt,
naar Ceylon verzeilt, en den 2c4en op de Sebald dedat de onderzeevoogt Schald de Weerd.

Weerdreede van Baticalo gekomen.den 31sten Maart 1602. drie maanden voor ver¬
Hoe ongelukkig hy hier, na ’t verove moordde andere schepen naar Ceylon en Atsjjen

word.ren van 4Portugeesche schepen, om zynvoor af t’zeilgaan , dat Mauritius en de
onvoorzigtig gedrag, aan zyn einde raakMaan naar de Moluccos, Nassau en Eras-
te en wat uitslag dit werk verder had,mus naar China, dat Hollandia, de Hol¬
zullen wy nu niet verhaalen , alzoo datlandsche thuin en de Stur, mede na Atsjien,
eigentlyk tot de stoffe van Ceylon be¬doch dat de Zon , d’Enkhuizer maagd,
hoort.d’Eendragt en Rotterdam, na Bantam

Dus liep de Gans met deze tyding den
zouden loopen.

10 of rrden Junii naar Bantam, en de StarDe Amsterdamsche en de Enkhuizer
en Vlissingen, en de Hollandsche thuinschepen liepen den 17den Junii 1602. uit
zouden zich weer naar Atsjien , en deTexel, kregen den 1oden de Zuidholland-
schepen de Eendragt (waar op de nieu¬sche schepen in de hoofden by haar, en
we onderzeevoogt Jacob Pietersz vanquamen den zasten in Pleimuiden om de
Enkbuizen was) en Hollandia, nevenstegen wind binnen, van waar zy den roden
’t jagt, zich naar Nagapatam om ladingJulii weer verzeilden.
begevenZy passeerden de Canarize eilanden den

Daar op verzeilden de Star en Vlissin-26sten dito, liepen den 26 September op
gen den zoden dito naar Atsjien , en dede reede van kaap de Lopes Gonsalves ten
Gans naar Bantam; doch Zierikzee, Hol¬anker, van waar zy den 28sten na Annabon
landia, en de Hollandsche thuin, nevenszeilden , scheidende daar eerst van de
’t jagt Sphera Mundi, zouden daar nogAtsjienze schepen; doch zy quamen den
blyven leggen, daar zy 80oo0 pond kan-rden October alle weer by de vloot, en
neel inkogten. Daar op liep Jacob Pieters-met hen hier ten anker, moesten ’er den
de onderzeevoogt met zyne schepen,ziende12den dito met geweld landen, staken een
dat hy hier geen lading meer krygen zou,dorp in brand, deden eenige landtochten,
den 31sten Julii van Ceylon na Atsjien.vernielden verder al wat zy maar konden,
en quam den pden Augustus daar op deen zyn daar op den 2rsten November met
reede , alwaar hy de schepen de Star,de vloot van daar verzeild.

Vlis-



Van wel

ke eenige
van daar

of naar
Atsjien

of naar

Patani, na

t nemen

van ette

lyke Por-

tugeezen,

soopen.

Doch

cetige¬

na Ban-

tam, van

waar zy

na huis
5keercn.

Warwyk
komt

mede te

Bantam

met de

rest des

vloot

OUD en NIEUW OOST-INDIEN,192
by die alleen wel 11000 zakken peperVlissingen, en nog ; anderen nevens
laadde, behalven dat hy nog 20 bhaaren

’t papegaaitje vond.
foelie inkreeg-Vermits zy hier ook geen lading von-

De 2 eerste schepen vertrolken met Van wel¬den, zoo besloten zy Hollandia, de Star,
Joris van Spilbergen met hunne lading na ke eenigeen Vlissingen naar Bantamte zenden , en

met’t vaderland, en Mauritius met ’t schitde Hollandze thuin, met ’t jagt ’t pape¬ Heems-
Erasmus van Rotterdam, mede volladen

kerk nagaaiken, zou door de straat van Malacca
’t vader¬zynde , namen in October 1604. ondernaar Patani loopen , om te zien , of zy

zei¬landden zeevoogt Jacob van Hecinskerk mededaar zouden konnen te regte geraken.
len.die reize aan.Den zasten September vertrok Zierikzee,

Hoe nu de zeevoogt van Warwyk tede Hollandsche thuin, en ’t jagt van daar
Bantam verder heeft gehandelt, en hemen na de dood van Henrik Hoek, hoofd-
daar een logie voor onze Natie toege-man op de Hollandsche thuin, den z6sten
staan zy, zal nader onder ’t Hoofdstuk vanoverleden , namen zy een Portugeesch
Bantam blyken, daar hy den 25sten No-schip van Nagapatam, behalven het welkc
vember quam, en den 6den December nazy den 1yden en zosten ontrent Malacca
Djohor vertrok , wanneer hy met deuog 2 Portugeesche schepen , van Ma-
schepen de Zon, Hollandia, Vlissingen,cassar komende, vermeesterden.
de Maan en de Sphaera Mundi wegensSen 4der October quamen zy, navee
tegen-stroomen tot onder Borneo dreef,omswervens voor Djohor, alwaar zy te-

eshalven hy de Zon den 2esen Februariiga-gen 2 Portugeesche oorlogschepen 4
1604. naar Ternate zond , en geraakteleijen, en 20 kleine vaartuigen, den yden
met de verdere schepen den 134e. Maarten henden gantschen dag slaags raakten,
onder ’t eiland Crimata, en den 3den Meyin ’t gezigt van ’s konings broeder op de
voor Djohor ten anker, alwaar hy ver-vlugt dreven, welke dierhalven een goude
stont dat Erasmus en Nassau, die den 6denkris aan den onderzeevoogt vereerde.
Junii 1603. naar China vertrokken waren,Den 1oden bestreden zy deze Portu-
een groot gallioen voor Macao verovertgeezen wederom, en dreven hen nog eens
hadden.op de vlugt.

En eenigeHy liep van daar op Patani , daar hyDen 1aden liepen de 2 schepen naar Pa¬
met hemden 3osten Mey quam , en gelegenhei-tani, daar zy Daniel van der Lek, door
op Patani

kreeg , om Cornelis Spek na den konin.van Nek daar gelaaten, en ’t schip Haar- omen
van Liam met eenige geschenken te zen en wat liylem , met den opperkoopman Caspar

daar ver-den, en dus door den zelven den Chinee-Gronsbergen vonden, van welken ’t schip
1igt.zen handel te meer voort te zettende Hollandsche thuin zyne peper, zoo

Daar op den zysten Junii van Patani ver-veel hy in had, overnam, waar op men
zeilt zynde, is hy den yden AugustusHaarlem verbrandde, gelyk de onderzee-

Zyn vrug-ontrent de kust van China gekomenvoogt verder daar zyn volle lading der
cloole

doch moest onverrigter zaaken van daar2esten Januarii 1604. kreeg rocht na

de kustvertrekken, laatende Vlissingen en Hol¬Hy liet daar by van der Lek nog 4 per-
van Cni-landia nog te Poelo Timon blyven, om nietsoonen, en vertrok den Bsten Februarii na
n2.

te schielyk te Patani om lading te komenBantam, daar zy den yden April quamen,
daar egter de boot, de Sphaera Mundi, denen de schepen Zierikzee, en de Gans,
3den Januarii 1605. na roelicp, en vanvonden , met welke zy den 21sten naar
waar zy in Februarii door Maleyers ty-’t vaderland verzeilden
ding kregen,dat ’t schip Vlissingen ontrentZy quamen met  schepen den 24sten
Pedra Blanca een kraak had verovertAugustus ontrent de kaap aan land, ver-
zonder dat een Portugeesche vloot, hemloren daar hunnen zeevoogt Jacob Pietersz.
ontrent de straat van Sincapoera ontmoe-van Enkbuizen, die den zosten September
tende , ’t hart gehad had van hem, ofin de baai van Sam Bras stierf, van waar

zyne veroverde kraak, aan te tasten.zy den yden October vertrokken, liepen
Den 24sen Februarii kreeg Warwyk deden gsten November op St. Heleen aan

Sphaera Mundi van Patani weer by zich,daar zy zich ook ververschsten, en zyn
en liep van Poelo Timon den 18den Maartzoo ten laatsten, na veel zukkelingen op
naar Patani, alwaar zy hoorden, dat eenzee, behouden in het vaderland gekomen
Portugeesche kraak lag, St. Antonio ge-Wat nu de verdere vloot, onder den
naamt, van Coetsjien na China komende,zeevoogt Wybrand van Warwyk, die wy by
die zy den 26sten op de reede van PataniAgoada de Sambras den 154e1 December
veroverden.1602. in ’t uitzeilen lieten, betreft. Deze

ver-Terwyl hy hierlag, quam ’t schip Vlis-Hyjuam den 29sten April 1703. behouden
trelct ver-singen met den zeevoogt Cornelis Sebastivoor Bantam ten anker. Na over de tol-
der naar

aansz., ontrent den 3 of aden April byPatani,len met den Sjahbandar overeen gekomen
Djohor,hem , die de schepen Amsterdam en Dor-te zyn, kreeg hy ten eersten lading voor
en Ban-drecht by zich had.de schepen de maagt van Enkhuizen en

Het schip Vlissingen, dat nog een tande Eendragt, en voegde Mauritius 'er klein
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klein scheepken van Solor den 16den Junii huizen , waar by in Junii 1604. ’t schip
verovert had, verzeilde den 1eden Septem- Gouda van Amsterdam nog quam. Een

vloot die 22 tonnen gouds, 9o368 guld.ber van Patani naar Djohor om lading,
beliep.Warwyk volgde hem den zysten October,

die den 12den November en Cornelis Se- Hy liep met die 12 schepen den 18den
bastiaansz den 16den voor Djohor mede ter December 1603. nevens zynen onderzee-
reede quam. voogt Cornelis Sebastiaansz, in zee, doch

Warwyk vertrok den 12den December lag wel 2 maanden in Engeland , daar
van daar, nevens ’t schip Vlissingen, na Paulus van Caarden, zeevoogt over een
Bantam, laatende Cornelis Sebastiaansz. met andere vloot, by hen quam.
de kraak nog te Djohor , die den 28sten Hy verzeilde den 1oden Maart 1604. van
dito , daags na hem, met zyn schip en daar, veroverde ontrent Mozambique den
de kraak mede op de reede van Bantam 17den Mey een kraak, die hy verbrandde,
verscheen. gelyk den 3osten nog een scheepken, en

Ondertusschen bezorgde de zeevoogt den gden Augustus nog eenige kleiner vaar-
Wybrand van Warwyk zyne lading, en is tuigen van de Portugeezen.
met de schepen Hollandia , Dordrecht, Hy liet daar de schepen Delft, Enkhui-
Amsterdam, Zeelandia en Vlissingen, den zen, en ’t jagt het Duifken, om op andere
5den Februarii 1606. (na dat de 3 laatste kraaken te passen.
schepen wat voor af vertrokken waren) Den 2ysten Augustus vertrokken, en den
met den zeevoogt von der Lek , onder 2rsten September op de kust van Goa ge-
wien Amsterdam en Zeeland stont, van komen zynde, veroverde hy daar een schip
daar na ’t vaderlind gezeilt. van Melcka, ’tgeen hy, ziende dat het

Hy wiert genoodzaakt, wegens een lek de Mooren toequam, weer liet vaaren.
in zyn schip Hollandia, niet alleen 12 Hy quam den 2den October voor de
lasten tintenage over boord te werpen, bhaare van Goa, daar hy 4 galleijen op
maar met de vloot ook na ’t eiland Mau- de vlugt dreef; doch alzoo den 14den daar
ritius te loopen , daar zy den gden April nog Ii Portugeesche oorlogschepen ver-
alle 5 op de reede quamen, van waar de schenen, liep hy na de stadt Calicoet, opzynschepen Amsterdam, Zeeland en Vlissin- de Malabaarsche kust wat nader na de kaap

komst opgen hunne reize vervorderden , laatende Comoryn, daar hy den 17de October ten Malabar,
aldaar Warwyk met Hollandia en Dor- daar hyanker quam, en een Portugeesch fregat

voor dendrecht nog eenigen tyd blyven, daar zy zoo als zyn onderzeevoogt, en den com-
Samorynnog een jagt, dat een Baar was, by hen mies Houtman, na den Samoryn, of keizer
verschynt

kregen, ’t geen den zosten Junii naar Ban- van Malabar vertrokken, veroverdc, en
taim vertrolk. kort ’er na nog 2 jonken.

Warwyk kreeg hier ook ’t schip de Hy kreeg zyne schepen, voor Mozam-
Eendragt (den 2osten Junii 1605. uit Hol- bique gelaaten, den Gden November hier
land gezeilt , en nu daar vervallen) by weer by zich, maakte den 8sten een vast
zich, door welkers hulp hy ondertusschen verbond met den keizer, hebbende tot
in staat geraakte, en zyn vaderlandsche zyn gevolg onder anderen by zich geno¬
reize den 4 of gden November voortgezet men de commiesen Houtman, Compostel,
heeft, en op St. Heleen den 28sten Januarii Alterman, en schipper Claas Thysz.
1607. aangeloopen is, alwaar hy brieven Hy verzond van daar de schepen Zee-
van de Schepen Amsterdam , Vlissingen en landia en Enknuizen na Cambaja , om
Zeelandia (den 8sten Julii 1606. van daar te handelen, en liep den 1aden November
vertrokken) vond. Hy verzeilde van dat met zyn vloot voorby Coetsiien, en ver-
eiland den 28sten Februarii, en quam den der naar Ceylon, daar hy den 22sten dito
aden Junii behouden voor ’t eiland Schou- voor Colombo ten anker quam, wanneer
ven ten anker, alwaar hy Dordrecht, dat de Portugeezen eenige schooten uit de
daar t'huis behoorde, liet, en liep zelf na vesting op hem deeden , die hy beant-
Texel, daar hy mede behouden quam. woordde.

Ondertusschen hadden de heeren Be- Hy liep van daar naar Bantam , daar
windhebbers goedgevonden , ’s jaars na hy met zyn vloot den 31sten December
’t vertrek van den zeevoogt Warwyk, ten anker quam; en hoorde dat een schip
weer een nieuwe vloot van 13 schepen, van zyn vloot , ’t geen agtergebleven

onder den zeevoogt Steven van der Hagen, was , in de baai van Antongil ’t schip
uit te zenden. Alkmaar onbequaam tot de vaderland-

De naamen der zelve waren aldus. Van
sche reize ontmoet, zyne lading, over-

Amsterdam , de vereenigde Provintien, genomen, en de reis na Holland voortge-
Amsterdam, Gelderland, 't Hofvan Hol- zet had.
land, Delft, ’t Duifken. Van Zeeland, Den 17den Januarii 1605. liep hy met
Dordrecht (waar op de onderzeevoogt de vereenigde Provintien ,Dordrecht,
was) en Zeelandia. Van de Noorderkamers Westvriesland, Amsterdam, Gelderland,
Hoorn, Medenblik, Westvriesland, Enk- Medenblik en Hoorn, de voornaamste

Bb sche-
. DEEL.
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nen verloren, gelyk mede onder de stosfeVertrekt schepen van zyn vloot naar Amboina, ver-
van Malacca op zyn tyd blyken zal.naar Ban-overde den 1eden Februari een Portugeesch

Ook hadden zy ondertusschen nog een
tam, en schip, waar op de landvoogt der Moluc-
naar Am- scheepken, Sant Jago genaamt, van Na-cos was, by Bima: quam den 2rsten aan
boina, dat gapatam komende, genomen, ’t welk denverde Noordzyde van de baai ’s nachts tenhy den aden November ontladen hebbendeanker, en veroverde met weinig moeiteovert. Zeilt na

is Matelief de Portugeezen na Queda ge-die kostelyke landvoogdy, van welke ver- Jueda.
volgt, alwaar hy nog ischip, en z fusten,overing wy hier niets verder zeggen, om
nam, en verbrandde.dat die tot de stoffe van Amboina be-

Den 2ysten van Queda verzeilt zynde,hoort
zag hy den rster December de Portugee-Vyf schepen,Dordrecht, Westvriesland
sche vloot by Poelo Boton, niet verreZend zy- Amsterdam, Gelderland en Medenblik
van daar, weshalven hy hen, daar in hunnen on zond hy met zynen onderzeevoogt Cor-

Aerter¬ groot voordeel leggende, niet wilde aan-voogt na nelis Zebastiaansz. naar Ternate, zelf ging
tasten, en, met de witte leeuw, en zynTemate, hy met ’t schip de vereenigde Provintien
schip Orangie, na Queda weer om ladingen zeilt naar Banda, en liet Hoorn in Amboina.

zelf na siep , laatende de andere 7 schepen byHoe nu Cornelis Zebastiaansz. in Ternate
Banda. Poclo Lankevi, om op den vyand te pas¬en met ’t innemen van de stadt Tidore

sen ; doch geen lading vindende, nam hyvoer, zullen wy onder de stoffe van Ter-
n na de

tevoor met g schepen naar de Moluccos
nate zien. Moluc-

stevenen, den onderzeevoogt met ’t schipcos't Schip Gelderland nam in Ternate zyn
Amsterdam, de witte leeuw, en de grootelading van nagelen, vertrok den 14den JuliiEenige
zon naar tsjien te zenden , om, waar1605. van daar, quam den 2rsten Augustischepen
’t mogeiyk, de witte leeuw naar ’t vader-keeren na voor Bantam van waar ’t zich den 2csten

t vader land vol te laaden, en dan de 2 anderenmet ’t schip Gouda na het vaderland met
land. na de kust te zenden.van der Hagen begaf, daar zy in Mey

Dus vertrokken den zosten December1606. behouden aanlandden
de 9 schepen, quamen den rsten JanuariiIn het jaar 1605. zond men weder een
1607. voor Poelo Pinang, van waar 'erTocht, vloot van i1 schepen uit, onder den dap-
naar Atsjien, en de 6 andere naar Bantannvan Ma- peren zeevoogt Cornelis Matelief de Jonge.

teliefnaar k
liepen, daar zy den 3rsten dito quamen, enDe naamen der zelve waren, van Am-

Indiën in alwaar Matelief de gevangene Portugeezen,sterdam: Orangien, Middelburg, Mauri-’t jaar
voor Malacca bekomen, losliet, en ont-605, tius, de swarte Leeuw, de witte Leeuw, de
soeg. Hy liep met zyne 6 schepen dengroote Zon, Nassau, Amsterdam, de kleine

7den Februarii naar Jakatra, quam ’er denZon ; en uit de Maas, Erasmus, en de
irden en deed aan dien vorst eenigea¬Provintien. De onkosten der zelve be¬

ge-schenken geven. Den 13del van daarliepen 1 millioen 952289 guld.
loopen zynde, quam hy den zpsten Maart over Am-Hy liep met 7 schepen den 12den Mey
voor de vesting van Amboina, bleef ’erboina.uit Texel in zee, kreegdaar na de andere
tot den 3den Mey , en vertrok toen metschepen by zich, liep den aden Julii op
8 schepen naar Ternate, daar hy den 13denIlha de Mayo om verversching aan, ver-
quam, en, gelyk hy ook in Amboina ge-zeilde den 18den van daar, ververschte zich
daan had, ontrent veel zaaken zeer goedeook op Annabon, daar hy 8 dagen lag,
ordres stelde. Al ’t welke wy nu voor-en ging den 15den September van daar
bygaan , om dat het elders in dit werkt’zeil , loopende den 1sten Januarii 1606.
gevoeglyker verhandelt word. Na datop de reede van Mauritius, daar hy den
hy de schepen de swarte leeuw in Amboinazeevoogt Steven van der Hagen vond, die
met nagelen, foelie, en op Gressic metontrent een maand van Bantam vertrok-
cattoengaaren, en ’t schip de Provintien,ken was.
in Banda met foeli, nooten en nagelenHy nam den zysten dito de reize van
geladen, na ’t vaderland den 14den Octo-Mauritius naar Malacca, aan, quam den
ber van Bantam verzonden had, vertrok28sten voor ’t eiland Nicobar ten anker, en
hy van daar den 1zden Junii , met deden laatsten April ontrent Malacca.
schepen Orangie, Mauritius, Erasmus, Van waarWat hy daar, en ook verder met die

Zyn hy naen een jagt, naar China, quam den 29stenvan Djohor, verrigt heeft, zullen wy na-
komst Chinain de straat van Tagima, niet verre vander onder de stoffe van Malacca en Dyohorvoor vertrekt,

t eiland Mindanao , en den 2esten Julinhnaeen zien. Alleen zullen wy zeggen, dat hy daar hy
voor ’t eiland Lamao , dat maar i myl qualyktyding van de Portugeesche vloot (die
van de Chineesche kust legt. En wiert ontsangenhem ook eenigzins overviel) gekregen

wiert.van de Chineezen te Lamthau zoo qualykhebbende, geraden vond van Malacca na
ontsangen , dat zy hem water en verver-Djohor den zasten Augustus te vertrekken,
sching weigerden , waar uit hem klaarhoewel ’er naderhand nog een zeeslag
bleek dat zy het met de Portugeezen(die wy nu voorby gaan) tusschen hem
hielden, tegen welker schepen,daar ontrenten de Portugeesche vloot voorviel , by
leggende, hy den roden September dagtwelke de Portugeezen verscheide gallioe-

te
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China en Patana, alle welke den zostente slaan , doch besloot om zulks te ont-
April in zee liepen, met voornemen omgaan, den 13den van daar te zeilen.
Mozambique aan te tasten. Hy gierdeHy quam den 1yden October ter reede
op den zosen October op Cabo di Lopesin ’t land van Tsjampa, van waar hy, na
Gonsalves en den 6den November op An-wel ontfangen te zyn van dien vorst, den
nabon aan, en quam den 29sten Maart 1607.2rsten verzeilde na Pahan , daar hy met
voor Mozambique ten anker, daar hy 2den koning van Djohor sprak, vertrek-
kraaken, en 1 xleiner schip op de reedekende den 16den November van Bantam,
zag, die hy alle 3 met nog eenige kleinedaar hy den zasten met ’t schip Orangie
barken den 3osten veroverde.

aanquam.
Hy maakte daar wel veel aanleg tot eenHy vond daar de groote zon, met wiens Zyn

belegering, doch moest eindelyk, wegensschipper Abraham Matthysz. , benevens vrugte-
het toenemen van de ziekten onder zynlooiede opperkooplieden Heertgen Olfertsz,
volk, verlies van manschap, en wegenstoeleg opClaas Simonsz. Mecbaal, en zyn schipper

Mozam-de sterkte van de vesting der PortugeezenJan Fransz, hy overleidde, hoe men de
bique.zyn beleg onverrigter zaake, en met ver-zaaken van Ternate, dat wegens de ver-

lies van het doornageld schip Zierikzee,vering in ’t jaar 1606. daar voorgevallen,
dat aan de grond zat, opbreken.grooten nood was, herstellen zou.in

Hy verzeilde dan den zosten Mey met zyndeWeshalven by den 4den December
7schepen van daar, quam den Ssten Junii komst ingroote zon na Ternate, en een jagt na
voor ’t eiland Majotte op de reede, daar de Majot-Amboina en Banda zond, om de noodige

tes.hy zich wel ververschte , hebbende vanzaaken te bezorgen, terwyl hy den 194en
den Ssten Junii tot den 16den Julii 366Mauritius uit Patani zonder lading by zich
ossen, 276 bokken, en een groot getalBantam op de reede kreegte
hoenderen, gegeten. Hy vertrok den 1ydenHy besloot ook Orangie en Mauritius
van daar, en hoorende , dat 2 kraakentot de reize na ’t vaderland gereed te maa-
van Lisbon te Mozambike gekomen wa-ken, en Erasmus, na van Djohor te Ban-
ren, liep hy daar weer na toe, en quamtam gekomen te zyn, naar Banda te zen-
er den 31sten, en deed daar eenige ver-den; doch op de tyd, als Mauritius den

geefsche landtochten. Hy vertrok dier-zysten dito verzeilen zou, quam ’t schip
halven den 26sten Augustus, ziende dat 'erGelderland te Bantam , met brieven uit
niets meer voor hem te doen was, quam’t vaderland , waar in hy last kreeg de
den 10den October, of S mylen van Dabulzaaken van den handel wat ter zyden,
op de Malabaarsche kust, alwaar hy 11doch die van den oorlog voort te zetten;
mylen van Goa 1 kraak veroverde , dieweshalven hy Gelderland ten eersten naar
hy verbrandde.Macassar om ryst zond , om daar mede

Van daar liep hy den 1sten NovemberEn voornaar Amboina te loopen, een gedeelte in
Cn2na Goa, quam den 4den ten anker voorAmboina, en ’t overige naar Ternate te
licoet,de rivier, en den 13den voor Calicoet.brengen; zullende ’t schip Delft en Enk- Puntoalwaar eenige dagen gelegen hebbende.huizen naar Amboina en Banda vertrek- vale, en

is hy den 22sten verzeilt, quam den BstenBantam.ken.
December voor Puncto di Galle ten an-Den gden Januarii 1608 quam de zee-
ker, van waar hy vertrok, den gdenJa¬ge-Zyn voogt Paulus van Caarden uit ’t vaderland

sprek met nuarii 1608. voor Bantam ankerde enmet 7 schepen (alzoo by Zierikzee by
van Caar- den roden dito aaar Amboina verzeildeMozambique verloren had) ook op de Zyn ver-
den.

daar hy den 10den Maart voor de vesting trek overreede van Bantam , met den welken hy
AmboinaVictoria verscheen , om lading te zoeover de algemeene zaaken van Indien
naar Ter-ken, terwyl Ceylon en Terveer om diesprak; maar wiens gesprek hy zoo los en
nate.zelve reden na Banda, en hy met de an-verward vond, dat hy zich geenzins van

dere naTernate, om daar eenige hulp tezynen raad bedienen kon, alzoo die Man
brengen, zouden loopen.zyn eigen hoofd in alles volgen wilde.

Hy nam de nagel-lading van ’t schipNa dat hy dan op alles zoo veel ordre,
En zyn Delft, dat den zrsten dito, daar mede opals mogelyk was, gestelt had, vertrok hy
reize naar de reede quam, over, liep den 104enden 28sten dito na huis, ontmoette ’t schip’t vader¬

Mey naar Ternate, en quam den 18denGouda den Ssten Februarii in de straat vanland.
dito met zyn vloot voor Maleijo tenSunda, quam den 12den April in de tafel-
anker.baai (daar hy eenige landtogten deed)

Wat hy verder aldaar verrigtte, zullenverzeilde van daar den 22sten Junii, en
wy, als onder Ternate behoorende, voor-quam den 22sten September met 2 Ziam-
bygaan, en nu alleen zeggen, dat hy,sche gezanten behouden binnen.
schepen, Walcheren en China, doorDe tochr In’t jaar 1606. zonden de heeren Be-

van Pau- swaare dyning verloren hebbende , daarwindhebbers 8 schepen uit onder den
lus van gebleven, de vloot den 3den Augustus naCaarden zeevoogt Paulus van Caarden. De naa-

ghenBantam vertrokken, en daar denin ’t jaar men der zelve waren Banda, Bantam
zynOctober gekomen is. Hy nam daar16O6naat Ceylon, Walcheren, Terveer, Zierikzee,

Indien. la-Bb2



OOST-INDIEN,OUD en NIEUW196
van hem scheidde , zoo dat hy maar 4lading in, hy vond 'er ’t schip Terveer
schepen sterk , den 14den Maart aan deEn van reeds geladen met foelie en nooten.
kaap, den 13den April te St. Heleen, endaar weer, Hy vertrok den 1gden November met
den 7den Augustus behouden in Hollandnaar ban- zyn schip, en nog 4 anderen, waar on-

tam, en aanquam.der Terveer en Erasmus, welk laatste in
’t vader¬land. Januarii 1609. naar Mauritius loopende,

TWEEDE HOOFDSTUK.

leter Verhoeven gaat in ’t jaar 1607. naar Indien. Komt voor Goa. Van waar
by eenige schepen afvaardigt na de kust. Komt zelf voor Calicoet, en bezockt den

Samoryn. Vernieuwt het Contract. Verzeilt van daar , en zend een schip na
Atsjien. Komt voor Malacca, en Djohor. En eindelyk voor Bantam. Van waar hy
Wittert na Ternate zent, en zelf na Banda gaat. Daar by vermoort word. Hoe
t verder met zyn schepen ging. Tweede tocht van Pieter Both in ’t jaar 1610. als Iste
Opperlandvoogt van Indien. Komt, na ’t verliezen van zyn mast, op Bantam.
En vergaat by Mauritius. Verscheidene vlooten uitgezonden. Tweede tocht van
Spilbergen in ’t jaar 1614. Komt door de straat Magellanes in de Zuidzee. Alwaar
by met een Spaansche vloot slaat. Die hy, na veel verlies , op de vlugt dryft. Komt
voorby de Ladrones in Ternate. Van waar by na Bantam, en verder na ’t vaderland,
verzeilt. De reize van Jacob le Maire door een nieuwe straat naar Indiën in ’t jaar 1615.

Welke nieuwe weg de straat le Maire genaamt wierd. Zy komen langs Nova Guinca in
Ternate. Van waar zy verzeilen na Bantam. Daar de heer Coen bun schip, &amp;c. prys
verklaart. Weshalven zy met Spilbergen naar ’t vaderland keeren. Het tweede Octroy
in ’tjaar 1623. verleend. En nader ampliatie van ’t zelve. De tocht van l'Heremite
naar Indiën, in ’t jaar 1623. door de Zuidzee. Loopt voorby de straat le Maire, en
tusschen kaap de Hoorn in de Zuidzee. Alwaar l'Heremite voor Lima stierf. Wat
deze schepen in de Zuidzee verrigt hebben. Hunne komst in Ternate. En, over Amboi-
na , te Batavia. Van waar Schapenham na buis keert , doch stierf kort 'er na. De

Zyn voorval met Compaan. De tweedereize van Schram in ’t jaar 1626. naar Indien.
tocht van Coen, in ’tjaar 1627. , en van andere meer, naar Indiën. De hee: Specx,
in ’t jaar 1629. uitgezeilt, vind, by zyn komst op Batavia, Coen dood, dien by ver-
vangt.

Willem Jacobsz van Arnemuiden , deWN ’t jaar 1607. zonden de heeren Be-Pieter
Valk, waar op de opperkoopman Hanswindhebberen een zeer aanzienelykeVerhoe¬
van Houten, benevens schipper Cornelisven gaat R. vloot van 13 schepen onder den dap-
Adriaansz, Rotterdam, waar op de op-in ’t jaar1beren held Pieter Willemsz Verhoeven naar

14

gheortant perkoopman Adam Claasz van Driel, enIndien.
Indien. schipper Jan Cornelisz. de With, ’t jagtDe naamen dezer schepen waren , de

de Griffioen, waar op de opperkoopmanGeunieerde Provintien, waar op de zee-
Nicolaas Puyes, en schipper Cornelis Cor-voogt, den opperkoopman Johan de Molre,
nelisz. 't Hert, Delft, waar op de opper-en schipper Frans Jacobse van Edam
koopman Jacob van Groenewegen, enHollandia , waar op de commies Jacob
schipper Simon Martensz van Rotterdam,de Bitter van Haarlem, en schipper Simon
en Hoorn, waar op de opperkoopmanJansz. Hoen, Amsterdam, waar op de
Pieter Gerritsz. Bourgoingie, en schipperopperkoopman Pieter Hertsing, en schip-
Maarten Jansz Kloot, waren.per Pieter Gerritsz van Amsterdam , de

Hy liep den 22sten December des zelvernroode Leeuw met pylen, waar op Gillis
jaars uit Texel in zee, vond de rest vanle Fieff van Antwerpen, en schipper Jan
zyn schepen voor slha de Mavo, daar deWalichsz van Edam , ’t jagt de Paauw
onderzeevoogt, en Jacob le Febre, secre-waar op de opperkoopman Pieter Zegertsz
taris op ’t schip de Provintien, nog eenvan Utrecht, nevens schipper Meeuwis
landtocht deeden.Gysbregtse van Amsterdam, den Arend,

Hy vertrok den 144en Maart 1608. vanwaar op de opperkoopman Jan Hesselsz
daar, liep den 1gden Mey voor St. Heleenvan Steenwyk, en schipper Rutgert Tho-
ten anker, en verzeilde den aden Junii.masz van Amsterdam, Middelburg, waar

Hy liep den 28sten dito voorby de kaapop de onderzeevoogt Francois Wittert, de
alwaar de schepen Hoorn en Rotterdamopperkoopman Jacob Bouvaart, en schip-
eenige kleine rampen kregen; doch Am-per Cornelis Leendertsz. Krakeel , Zeelan-
sterdam deed noodschoten.dia , waar op de opperkoopman Jacob

Den 28sten Julii quam hy voor Mozam-Obelaar uit Vlaanderen, en schipper
bique



Komt
209

Goa.

Van waar

hy eenige
schepen

afvaardigt
na de

kust.

Komt
zelf voo

Calicoet,
en be

zoelct den

Samoryr
daar.

197of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
jongen vorst, aan zyn zyde staan wiertbique op de reede, nam daar een kraak,
zeer vriendelyk van dien keizer ontsangen,die hy den rsten Augusti verbrandde. Hy
en zyne geschenken met zeer veel genoe¬had daar nog wel eenige schermutzelin-
gen aangenomen.gen , doch van weinig belang, schoon

De Samoryn kreeg zin in een grootehy eenige landtochten deed , weshalven
goude penning, waar op de beeltenis vanhy den 18den Augustus het beleg opbrak,
prins Maurits ftont , ’t welk Verhoevenalles wat hy kon vernielde, en na ’t verlies
merkende , zoo vereerde hy hem dienvan 30 man, en 80 gequetsten, en’t galjoen
penning met zyn keten, waar tegen hybon Jesus nog te hebben genomen, den
den zeevoogt een schoone goude baggez3sten dito van daar verzennde , loopende
met diamanten bezet, van Driel en le Fieffna de bhaar van Goa, daar hy den 18den
yder een goude keten met een bagge,September ten anker quam, en den 2rsten
de Molre een ring met safieren , Obelaareen kraak verbrandde.

en Groenewegen yder een ring met een ro¬Hy besloot daar in September den on-
byn, en Hertsing mede een ring met sa¬derzeevoogt met de schepen Middelburg,
fieren en robynen, schonk.Rotterdam, Hoorn, de roode Leeuw , en

Men deed hen de eere van ’s keizers’t jagt de Valk om de Zuid op de Portu-
vrouw, byzitten, en kinderen te doen zien,geezen af te zenden , en dat hy met de
en daar op vertrokken zy zeer vergenoegt.verdere schepen voor eerst nog voor

Men gaf hen den 12den, op des tolkGoa blyven, maar ondertusschen Adam
stouten eisch van meer geschenken aan denClaasz van Driel, met de schepen de
keizer, en zyn huis, te zenden, nog veelroode Leeuw en ’t jagt de Valk, als ge-
schaarlaken en 84 matten nog 1 slag-zant na den Samoryn gaan, en hem te Ca-

swaard, en i klein roer door Simon Janszlicoet begroeten zou. Ook vond hy
Hoen, die daar over met een goude baggegoed , om van zyn schip de Geünieerde
beschonken, en nevens de Molre, en vanProvintien op Hollandia, vermits dat
Driel (moetende de andere buiten blyven)grooter en ruimer was, over te gaan
in de vergaderzaal geleid wiert, daar diey zont den zesten dito Jacob de Bitter
vorst hen door zyn Raaden verzogt, hem,met den Arend en de Valk na de kust van

volgens ’t verdrag met Steven van der Ha-Choromandel, om al de kleeden, daar zyn-
gen gemaakt, met 6 schepen, 2 voor dede, voor de Moluccos in te nemen, en
bhaare van Goa, 2 voor Calicoet, en 2den opperkoopman Pieter Bourgongie te
om de bhaare van Coetsjien te bezettenMazulipatam met een cargasoen te laaten,
bystand te bewyzen, waar by hy dan be-en , des noods, Jan van Houten by hem
loofde zyne vaartuigen en fregattentete voegen
zullen voegen , om de Portugeezen, hunneDe volgende dag heeft hy ’t galjoen,
gemeene vyanden, allen afbreukk te doen.bon Jesus, ontladen, en in de grond ge-

De zeevoogt Verhoeven liet hier opschoten, en is ’s anderen daags van daar
antwoorden, dat, hoe genegen hy daarverzeilt, om de Portugeezen op te zoeken.
toe ook was, hy dit ter dezer tyd nietHy quam den Bsten October op de reede
doen kon, om dat het reddeloos Ternatevan Calicoet, hoorde daar, hoe van Driel
spoediger herstelling, en zyn tegenwoor¬zeer wel van den Samoryn ontfangen was,

digheid vereischte, maar dat hy, daar zyndie nu ook een van zyn hoofden aan den

zaaken verrigt hebbende, hem middeler¬zeevoogt zond, om hem te verwelko-
wyl nog  schepen van Bantam zou be-men.
zorgen, om daar te laaden, en hem ookDen zeevoogt Verhoeven voer daar op,
te helpen; waar op ook ’t oude verdrag ver-na eenige geschenken van rood scharlaken,
vernieuwt zynde, is hy den 1gde1 October nieuwteenige bossen syn koraal, 6 groote krista-

het Ver-snachts van daar gezeilt, en liep voorbylyne spiegels, 2 kleine metale stulken,
drag, ver-Ceylon den 22sten dito , doch den 314e-6 schoone roers,  fchoone musquetten,
zeilt vanraakten de schepen de Geunieerde Promet ingelegde laaden, 1 slagswaard met daar, en

vintien, Zeelandia en Hoorn van de vlootzend eeneen zilver gevest, en zoo matten, alle in
schip naaraf, terwyl hy den 19den October in dekassen, met geel laken overtogen, ge-
Atsjien.straat ten anker quam.pakt, en aan dien vorst vooraf gezonden te

Ondertusschen raakte Verhoeven methebben, den 1rden dito met zyn gevolg,
schepen onder Sumatra den gden Novem-bestaande in de opperkooplieden Obelaar
ber ten anker, zond den opperkoopmanGroenewegen, van Driel, Hertsing, le Fieff.
le Fieff met de roode Leeuw na Atsjien,Puyes, en Pieter Zegertsz, na land, om
daar hy zeer wel van de koning ontfan-den keizer van Malabar, die hem zeer
gen wiert, die ook gezanten en fruitenstatelyk door eenige van zyn Raaden had
aan den zeevoogt zond.laaten van boord halen, te gaan begroe- Men zond aan dien vorst weder toe

ten

de heeren Hertsing, le Fieff en Zegertsz,Hy vond hem in zyn hof op ’t koste-
met eenige geschenken, te weten eenlykste opgetoid, en met veel juweelen
stuk rood scharlaken, 2 bossen rood ko-verciert, hebbende zynen opvolger, den

Bb3 raal,
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de schepen Hollandia, Middelburg, deraal, en eenige roers, waar op hy den
Geunieerde Provintien, Delft, Rotterdam,pden dito voor Atsjien met de vloot quam.
Hoorn, Amsterdam, Zeelandia, en ’t jagtHy zond aan de vorst eenige gezanten
de Paauw , nevens een veroverde prys,met een brief, die deftig, volgens ’s lands
ontmoette den 1rden ’t jagt de goede Ho-wyze, met eerenkleederen beschonken
ve, met de tyding van 't twaalfjaarigewierden, en aan welke men een gevegt
Bestand in ’t vaderland, en quam den 1gden En einde-van olifanten, en de verdere heerlykheid

lyk voorvoor Bantam , daar hy de zaaken heevan dien vorst, vertoonde, behalven dat
Bantam.verward vond , zoo dat 'er niets te doerhy hen ook op een pragtige maaltyd zeer

was , weshalven hy maar een geheimenopedelmoedig onthaalde , doende hen
last onder Jacob l'Heremite liet, en denLyolifanten weder na de logie voeren.
onderzeevoogt Francois Wittert, met dekregen den 1rden dito de Griffioen by
schepen Middelburg, Amsterdam , dezich, verzeilden die zelve nacht van daar.
Paauw, en de Hoope naar Ternate, toten quamen den 23sten op de reede van
ontzet zond, hem belastende op Macas- Van waarMalacca , daar zy een kraak verbrand-

hy Wit-sar aan te gieren, en met dien vorst eenden.
tert naverbond te maaken.Verboeven liet den koning van Diohor
Temate

Hy zelf zou naar Banda loopen, om daardoor Pieter Gerritsz, schipper op Amster- zend, en

te verzoeken een vesting te pouwen, en zelf nadam, den 14den verzoeken, ’t Verdrag,
na die verrigting ook in Ternate te ko- bandamet Matelief gemaakt, te voltrekken, en

gaat.
men.Malacca te land, terwyl hy het te water

Daar op is Verhoeven den z3sten dito metdoen zou, te belegeren.
de vloot voor af na Banda t'zeilgegaan,Hy nam den 3den December een Ja-
laatende den onderzeevoogt met zyn 4vaanze jonk , en de onderkoopman van
schepen nevens de kleine zon, en ’t jagt’t schip Zeelandia, den yden een schip na-
de goede Hope, nog voor Bantam, enjagende, was oorzaak, dat het zelve met
is den 8sten April op de reede van Neirazyn eigen kruit zich in brand stak.
ten anker gekomen; alwaar hy  schepenDen aden nam hy 2 kostelyke pryzen,
van de vloot van van Caarden, Banda, Pa-gelaaden met rouwe zyde, sluweelen, da
tana, en ’t jagt den Eendragt, vond, waarmasten, confituren,porcelein, radix China,
van het eerste zyn lading van foelie enpeper en andere waaren; doch verstaan-
nooten innam, en den zzsten Julii van daarde, dat Malacca zeer wel versterkt was,
na ’t vaderland vertrok.heeft hy alleen eenige gevangene Portu-

Wat hy nu verder by zyn aanwezen daar paar bygeezen tegen eenige van onze gevangenen
verrigt heeft, en hoe elendig hy door de vermoortin Malacca verwisselt, en is den 2osten
Bandanezen vermoord is, zal onder de worddito na Djohor geloopen , daar hy met
stoffe van Banda nader worden aange-de vloot den Ssten Januarii 1609. ten anker
wezen.quam.

Na zyn dood zond men den 1oden Au-HoeDe zeevoogt deed den vorst, Jang de
t verdergustus de schepen Hollandia en de Geuni-Pertoehan, dien hy bezogt, beschenken,

miet zyneerde Provintien na Amboina , om vanen ook geschenken aan Radja Sabrang schepen

geven. daar na Ternate te gaan, en Zeelandia
ging.

Hy verscheen den 12den dier maand na Gressic en Bantam , om daar lading
voor ’t vaderland te zoeken, ’t geen ookin den raad, verzogt daar een vesting te

bouwen, ’t geen die vorst hem nog niet de schepen Rotterdam en Hoorn op Banda
zouden doen , welke 2 laatste van daarkon toestaan, maar verzogt alleen zyne
na Bantam vertrolkken, den 2den en adenhulp met geld en krygsvoorraad tegen de

Portugeezen , ’tgeen den 23sten dito be October na ’t vaderland, volladen zynde,
sloten wierd te doen, en hem voor eerst verzeilt, en den 14den November van
30oorealen, zo vaten buskruid, en eenig ’t schip de Geunieerde Provintien gevolgt
speauter tot het maaken van kogels te zyn, welkers lading in zyde , kattoene
geven, en a schepen, tot het dekken van gaaren, indigo, diamanten, en peper.
zyn rivier, daar te laaten ; waar op hy bestont. Al welke schepen in ’t jaar 1611.
den 3den Februarii afscheid van deze twee behouden in Holland zyn aangeland.

Den a6sten dito quam ’t schip de kleinekoningen heeft genomen, Jacob Obelaar
den onderkoopman Abraham Willemsz de Zon, met een schip op de kust verovert,

voor Bantam, en den z9sten dito de opper-Ryk, den diamantkenner Hector Roos, ne-
vens drie assistenten, en eenige anderen koopman Warnard van Borchom op ’t jagt

Tweede
daar gelaaten, en Abraham van den Broek hetde Hazewind, (mede met tyding van

tocht van
op ’t schip de roode Leeuw gesteld, en twaalfjaarig Bestant) daar ter reede Pieten

Both in 'tden zelven belast heeft daar met dat schip In ’t jaar 1610. in Januarii zonden ae
ar 1610.en de Griffioen tot den 1sten Julii te bly- heeren Bewindhebberen, onder den eersten
als eersteven, en dan over Patani, en Borneo, na algemeenen opperlandvoogt van Indien
opper-

de Moluccos by de vloot te komen. den heer Pieter Both van Amersfoort landvoog

van IndiDaar op vertrok hy den 6den dito met schepen uit, genaamt Amsterdam, Orangie,
en.de
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de groote maan, de jager, de jagt, dede witte Leeuw, de swarte Leeuw, Vlissin-
meeuw van Amsterdam , de AEolus vangen, Tergoes, en ’t jagt de Brak. Op de
Zeeland, en de morgenstar van Rotterdam.zelve waren de kooplieden Matthys Kotels
Hy liep aan de kaap en stadt St. Vincentop Orangie, Henrik Wester op de witte
op Brazyl aan, alwaar hy aan land ging,Leeuw, Steven Doesen op de swarte Leeuw,
en niet alleen een scheepjen veroverde,Lodewyk Isaacsz op Vlissingen, na zyn
en verbrandde, maar ook een soort vandood door Jan de Langestraten vervangen,
gevegt met eenige Portugeezen en wil-Steven Kotels op Tergoes, en Henrik
den had.Bockhout op de Brak.

Sen 4den Februarii 1615. van daar ver-Op 33 graaden, niet verre van de kaap
trokken, en den yden Maart ontrent dehad hem een swaare storm beloopen,
straat van Magellanes gekomen zynde,waar door hy met ’t jagt de Brak , van
kreeg hy een swaaren storm zoo als hyde andere schepen afgeraakt, en zyn groote
ontrent kaap Virginia ten anker lag, wes-mast op twee plaatzen gebersten was ;
halven hy , ziende dat het erger wiert,gelyk ook Ceylon, naar Ceylon geschikt,
fast gaf om met weinig zeil het nazee teden 30 Junii van hen afdwaalde, maar de
houden , hoewel zy ten eersten van den4andere schepen waren te Bantam in No-
anderen verstrooit raakten, blyvende devember gekomen.

meeuw maar alleen by den zeevoogt,In Februarii 1611. verstont men , dat

van welken dezelve eindelyk ook geheelde heer Both masteloos op Mauritius, in
Komt, na afraakte.gezelschap van het schip Tergoes,en ’t jagt
t verlie- Den irden nam ’t onweder af, en dende Brak, gekomen was, vervorderende,

zen van
144en quam de meeuw, en de afgedwaaldena dat weer herstelt was, zyn reize na Ban-zyn maft
ager, weer by hem.op Ban- tam, alwaar hy niet lang daar na ten an-

ram. Ondertusschen had ’t volk van deker quam.
meeuw, geduurende deze afdwaaling vanHet jagt de Brak deed een togt na Japan
de vloot, zichzeer oproerig tegen hunnevan welke wy onder Japan nader spreken)
overheden getoont , zich meester vanen is den isten Julii dezes jaars op Firando
t schip gemaakt, den schipper en commiesgekomen.
gedwongen na hun pypen te danszen,Het overige door den heer Both verrigt,
van den laatsten hunnen kok gemaakt, enzullen wy nader aanhalen, daar wy hem
hem gedreigt, ja gezogt te vermoorden,als den eersten algemeenen opperbestierder
ten ware de schipper hem verbeden had.van Oostindiën onder ’t hoofdstuk van

De schipper en eenige andere wierdenBatavia beschryven. Wat nu verder door
eindelyk meester van de twee voornaamstedeze zyne vloot in Indien uitgerigt is,
belhamels, en ook van de verdere, bestdaar van komt ons niets meer uit eenige
keurende deze twee levendig over boordschriften, gelyk ook zeer weinig van zyn
te werpen, gelyk aanstonts geschiede;eigen bedryven, te blyken; dan dat hy
na welken droevigen oploop dit schipin ’t jaar 1615. met 4 schepen na huis

En ver- in de vloot quamzeilende , aan ’t eiland Mauritius met 3
gaat by Den 2den April liep hy de straat in, zagschepen verongelukt , tegen de klippenMauritius

den 3den op ’t land van Terre del Fuegogeslagen, met veel volk verdronken, en
een man van zeer groote lengte ; den ydenmaar een schip daar afgekomen is

ook eenige vogelstruizen. Dus quamen zyDus hebben de heeren zeventienen in

den 1rden dito op s4 graaden, den 12denMey 1613. ook een vloot onder den heerVerschei-
zagen zy de sneeuw op ’t gebergte alsde vloo- Laurens Reaal (namaals tweedc opperland-
midden in de winter. Den 16den zagenten uitge- voogt van Indien, als commandeur over

zonden. zy in de peperbaai eenige wilden, met4 schepen , welkers naamen my nergens
vrouwen en kinderen, met welke eenigevoorkomen, en ook in dat zelve jaar in
van ’t volk in vriendschap spraken, henDecember mede eenige onder Adriaan
aenige messen en andere kleinighedenMaartsz Blok, en in ’t jaar 1612. in Mey

gevende ; doch na dien tyd zagen zy zeschepen onder den heer Coen, uitgezon-
niet meer. Zy vonden, daar te land ge-den, waar by zy den 2den Junii 1613. een
gaan zynde, ganzen, endvogels, zagenaanzienlyke vloot onder den heer, derden
er ook waterkars, pieterceli, macedonie,algemeenen oppergebieder van Indien,

en eenige roode bezien.Gerard Reynst; in ’t jaar 1614. nog eene
Den isten Mey, na dat men eenige my-onder den bevelhebber Jan Dirksz Lam,

len van daar, na een schoone baar, daaren onder verscheide anderen nog wel ten
zy ook schoone vogelen zagen , gezeiltgetale van 27 schepen gevoegt hebben,
was, ging ’t volk na land, om die vogelszonder dat de naamen der zelve, of hunne
te schieten, doch wierden van de wildenverrigtingen, ergens worden uitgedrukt.

Komtovervallen, en 2 man van hen doodge¬In ’t jaar 1614. den Ssten Augustus zon¬Tweede door de
slagen.den de heeren Bewindhebberen onder dentocht van straat Ma-

Spilbar- Hy geraakte den gden Mey, na veel
gellaneswakkeren Joris Spilbergen 7 schepen uit,

tgen in deintalmens, de straat uit, en in de Zuidzee,welker naamen waren , de groote zon,
jaar 1614. naghudee.
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zag den 23sten ’t eiland la Mocha, daar hy
den 2esten ten anker liep, zeer wel van den
oversten en de andere Chileezen onthaalt
wiert, schapen, hoenderen, en andere
verversching kreeg.

Den z9sten liep hy voor ’t eiland St. Ma-
ria, alwaar hy de Spaanjaarden den 31sten
bevogt, 't stedeken, van den zelven naam
verbrandde , en met veel buit weer aan
boord gekomen is.

Den 1sen Junii verzeilde Spilbergen van
daar, zag den 3den dito ’t stedeken Con-
ception, op 36 graaden en 40 min. leg-
gende; quam den 12den in de baai van Van
Parysa, de haven van St. Jago, dat wel
18 mylen landwaard in legt. Hy, en
de onderzeevoogt, gingen met zoo man
aan land, staken alles, wat zy konden
in brand. Den 13den dito quam hy in de

haven van Quintero, den 2den Julii voor
’t stedeken Aricqua, alwaar al ’t zilver
van Potofi eerst, en dan van daar na Pa-
nama, en voorts na porto Velho gebragi

word; nam den 16den een schip, en zag

nog dien zelven avond een vloot van 8
schepen, uitdrukkelyk op hem en zyn
schepen afgezonden. De groote Raad
van Peru was van oordeel geweest, dat
men de schepen van Spilbergen niet gaan
opzoeken, maar binnen Callao de Lim-
in zyn voordeel leggende, afwagten moest

waar tegen zich de opperbevelhebber
van deze vloot, Don Rodrigo de Mendonca
neef van den markgraaf de Montes Claros,
onderkoning van Peru en Chili, met meei
drift dan ervarentheid, aangekant had,
zwetzende, dat : van zyne schepen mag-
tig waren gantsch Engeland, en veel meer

deze Hollanders, die hy maar voor kie-
kens en hennen aanzag, te dwingen: te
meer, alzoo’er veel van hun volk, door

de lange reis , ziek en dood zou zyn;
weshalven hy den Raad verzekerde, dat
die gallinhes, ofte hennen, niet onder zyn
oogen zouden durven komen , en, zoo

zy ’t deden, dat zy aanstonts in zyn han-
den moesten vallen; in welke Spaansche
snorkeryen hy door den onderkoning
ondersteunt zynde, vol wind, en met
dien eed, vertrokken was, dat hy zon-

der de Hollanders niet te rug keeren
100

De naamen zyner schepen waren deze,
Jesus Maria, wel van krygsbehoefte voor-
zien met 300 matroozen of soldaaten
bemand, en van veele grooten, die dezer
opperbevelhebber verzelden , versterkt
te zamen 460 man uitmaakende

St. Anna had op 14 groote en veel kleine
metale stukken, en 3oo man, op ’t zelve
voerde Pedro Alvares de Piger, als zee-
voogt, ’t opperbevel

De Carmer, onder den Maestro del
Campo, Don Diego de Starbis , had 8
metale stukken, en zoo man op.

OOST-INDIEN

St. Diègo mede zoo veel stukken
voerende, nevens zoo man, stond onder
tbevel van Jeronimo Peraca, ook Maestro

del Campo¬
Le Rosario voerende 4 groote metale

stukken, en 150 man, stond onder Don
Domingo de Apala.

St. Francisco voerde de hoofdman St
Louis Albedin, met 70 musquettiers, en 2o

matroozen, doch geen geschut, waar door
’t ook al in den eersten aanval ’s nachts in
de grond raakte.

St. Andries, waar op ’t bevel had Don
Juan de Nagena, voorzien met 8mo mus¬
quettiers, 2; matroozen, en veel officiers
doch ’t geen mede geen geschut voerde;
en nog een schip, waar van de naam, of
toerusting, niet uitgedrukt word.

De voornoemde Spaansche zeevoogt.
gebieder van de St. Anna, den nacht ziende
aankomen, en dat Spilbergen hem nader-

de, ried aan den opperbevelhebber dezer

vloot doch by nacht geenen aanval te
wagen, maar hy, daar niet na luisteren-

de, heeft ten iouuren ’t schip de zon
waar op Spilbergen ’t bevel had, aangetast,
doch wikkelde zich in zulken benaauwt-

heid , dat hy naderhand wel wenschte
daar van ontslagen te zyn , alzoo dezc
gallinhes hem nu de huid doorpikten; te
meer, alzoo ’t stil wiert.

Dit bevond ook de St. Franciscus, die

van ’t schip de jagt zoo gehavent wiert.
dat hy 'er by nederzonk.

Den 18den Julii quam de Spaansche
zeevoogt weer voor den dag uit zynen
schuilhoek, meenende het nu beter, als
by nacht, te klaren, maar het ontschoot

hem toen nog veel meer, alzoo by niet
wist, hoe hy dit ondragelyk vuur tyds
genoeg ontwyken zou

Hier op besloten de hoofden dezer
Spaansche vloot, die de voorleden nacht

veel geleden hadden, zich van Spilbergens
vloot hoe eer hoe liever te ontslaan
't welk by den Hollandschen zeevoogt ge-
merkt zynde , is hy regt op den opper-
bevelhebber en den Spaanschen zeevoogt
die wat alleen lagen, aangeloopen, die in
’t eerst beide de vlugt namen ; doch de
eerste ziende ,, dat de tweede hem niet
volgen kon, wagtte hem met gestreken
zeilen in; doch zy wierden beiden door
Spilbergen, zynen onderzeevoogt, en den
Aolus, zoo doornagelt, dat zy gedwon-
gen wierden ettelyke malen vredevaanen,
die nu en dan weer ingehaalt wierden,
uittesteken ; hoewel zy , na een hevig
hervatten stryd, elendig geteistert zynde,
het nog voor een korten tyd ontscharrel-
den , doch zoodanig, dat de Spaansche

Dichy, na
snorker en opperbevelhebber Dan Rodrige veel ver-

zich eindelyk aan onzen onderzeevoogt lies, op de
overgeven moest. De afgezondenen van vlugt

dryft.den Hollandschen onderzeevoogt eischten
dat
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’t eiland Mindanao, geraakte den 23sten ditodat hy (Don Rodrigo) zelf in persoon met
door de straat, die tusschen dat eiland enhem overgaan , en zich in een doorna-
Tagima loopt, en na beiden genaamt is,gelt schip niet langer vertrouwen wilde;
waar in een swaare stroom gaat.doch hy kon daar toe nog niet overslaan,

Dus zeilde by den 2ysten der zelve maand Van waarweshalven hy, met eenige overgespron-
en quam den by navoorby ’t eiland Sangir ,gen Hollanders, die op den buit ioerden,

Bantam,2osten op de reede van Ternate, daar hyin de nacht, na dat onze booten van hem
en verderzeer vriendelyk van den landvoogt der Mo¬afgeweken waren, met man en muis in na ’t va-

luccos ontmoet is, dat beter by de stoffederland,’t gezigt van de onzen gezonken is, van
verzeilt.van Ternate zal voegen.welke drenkelingen egter nog 60 of 70

Den 18den Julii is hy van daar na Ban-man, die op planken dreven, opgevischt
tam gezeilt, quam den 2gsten Augusti opzyn.
Japara, den 15den September op Jakatra,Dus hadden zy in den nachtstryd ook
en den 1oden November op de reede van’t schip St. Maria, en in ’t geheel in dit
Bantam. Hy zeilde den 14den Decembergevegt ; schepen verloren , waar tegen
van daar met de schepen ’t wapen vande Hollanders weinig schade, en in ’t ge-
Amsterdam, en Middelburg , waar opheel 4odooden, en ontrent 48 of so ge-
Jacob le Maire den 22fen dito overleed,quetsten bekomen hadden.
na ’t vaderland.Spilbergen liep van daar den zosten dito

opHy liep den 24sten Januarii 1617.na ’t Callao de Lima, quam niet verre
Mauritius aan , van waar hy den 3ostenvan die haven ten anker, en bleef 'er tot
vertrok; passeerde den rsten Februari ’t ei-den 2rsten  om te zien of 'er iets voor
land van Mascarenhas, quam den 3ostenhem te doen wezen zou, doch zag daar
Maart voor St. Heleen, daar hy ’t afge-op den oever zoo veel volk te paard en
dwaalde schip Middelburg vond, vertrokte voet , daar zich de onderkoning by
van daar den yden April , zag den 14denbevond, dat hy best oordeelde den zosten
het eiland Ascension, en quam den 1sen

te verzeilen, en langs ’t land te loopen,
Julii met beide zyn schepen behouden indaar hy een klein scheepje nam. Den
Zeeland binnen.28sten liep hy op de reede van Guarme,

In’t jaar 1615. hebben Isaac le Maire, een De rezeleggende op 10 graaden Bezuiden de linie,
van Jacobvermaart Amsterdamsch koopman, woo-zynde een schoone groote haven ; ver-
le Mairenende te Egmond, en Willem Cornelisz.zeilde den 3den Augustus, liep den 8sten
door eenSchouten, een groot zeeman; zamen bevoor de stadt Peyta ten anker, nam daar nieuwe

sloten een nieuwen weg na Indien, buiten
straat ineen visscher, beschoot de stadt den 9 en
jaarof Bezuiden de straat Magellanes om, nogroden dito, stak die in den brand, ligtte

1615.noit door anderen bevaaren, op te zoeken,den 12den ’t anker, en dus voortloopende
en tot de onkosten dezer reize yder dequam hy den 1oden October niet verre van
helft met deze en gene liefhebbers te ver-de stadt Aquapulco ten anker, daar hy
zorgen, en daar toe deze voorname me-van den landvoogt Don Gregorio de Porreo
destanders , de heeren Pieter Clementsz,op ’t vertoonen van een vredevaan, wel
Brouwer en oud Burgermeester te Hoorn,ontfangen wiert, waar op hy ook al de
Jan Jansz. Molenwerf, schepen; Jan Cle-gevangene Spaanjaarts los liet.
ment sz. Kies, geheimschryver der zelverDen 18den dito verzeilde hy van daar
stadt, en Cornelis Zegertsz weten te be-veroverde den 26sten een schip, en wierp
wegen , die, nevens Willem Schouten,den isten November ’t anker in de haven
ssaac le Maire , en zyn zoon Jacob levan St. Lagues voor St. Jago , daar hy
Maire , zich ook als Bewindhebberenden 1rden een schermutzeling met de
over dezen tocht hebben laaten gebruiken.Spaanjaards had ; liep den 1gden na de

Hier toe hebben de zelve te Hoorn eenhaven Natividat, daar hy verversching
groot schip, de Eendragt, en een jagtbequam , en den zosten van daar in volle
Hoorn genaamt, uitgereed, en daar medezee na de Ladrones, die hy den z3sten Ja-
als opperkoopman en bevelhebber Jacobnuarii 1616 in ’t gezigt kreeg, quam den
le Maire, met zyn broeder, en als schip-zrsten dito in de mond van de kaap van
per Willem Schouten, doch op ’t jagt JanManilha op 13 graaden en 15 min. ten
Cornelisz. Schouten als schipper, en Arisanker , zag den 11den Februarii ’t eiland
Claasz als koopman, uitgezonden.Capul, ankerde den roden digt by ’t groot

Deze schepen zyn, tegen zoo naauweeiland Lucon , nam den 3den Maart 4
en scherpe ordre van haar Hoog Mog:, enTsjampans met leeftogt, en den gden nog
regelregt tegen ’t Octroy aan (waar byzanderen; van welke hoorende, dat Don
alle vaart op Oostindien aan een yegelyk,Juan de Silva den aden Februari met een
buiten de Oostindische Maatschappy ver¬vloot na de Moluccos gezeilt was, heeft

boden wiert) den 14den Junii 1615. uitSpilbergen geen tyd meer willen verliezen,
Texel in zee geloopen.n raadzaamst geoordeelt, ten eersten mede

Niemant,dan alleen Schouten en le Maire,derwaarts te stevenen. Dierhalven voort-
wisten waar de reis na toe lag, waar vanzeilende quam hy den 18den Maart voor

zyCc
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de hoogte van 15 graaden zo min. verna-zy ook geen kennis gaven, dan na dat zy
men zy een zeil, daar zy na toe liepen;3 graaden 43 min. Bezuiden de linie ge-
dat met pyl en boog verscheide malen nakomen waren, wanneer aan allen voor-
hen schoot, doch zy haalden hen met degelezen wiert, dat men voornemens was
uitgezette sloep in, en bragten ’t vaartuigdoor een anderen weg als de straat Magel¬
met een oud grys man , een jongeling,lanes in de Zuidzee te komen, daar nieu-
en nog eenige overboord gesprongene,we ryke landen in het Zuiden te ontdek-
behalven 8 vrouwen en 3 kinderen, dieken , en, zoo hen dit ontschoot, dan
in ’t vaartuig bleven , al te zamen aanlangs de Zuidzee naar Oostindiën te loo-
boord, daar zy wel gehandeld, en weer

pen , waar over al ’t volk zeer verblyc
in hun vaartuig, met eenige geringe ge

was.
schenken, gezet wierden.Den yden December quamen zy op ay

Den IIden dito zagen zy weer een hooggraaden aomin. voor de haven van porto
eiland, en 2 mylen verder een lager langDesire, alwaar de Eendragt op eenige
eiland , en ook eenige visschers zeiltjes.klippen, en ’er weer af raakte. Zy zeil¬

Dit hoog eiland op 16 graaden noem-den den Sden dito uit deze Spieringbaai
den zy , om de menigte der kokosboo-(om de spieringen van 16 duim lengte,
men , ’t kokoseiland, welkers ingezetenendaar gevonden , van hen zoo genaamt
een van hunne ssoepen, langs de wal vaa-doch raakten daar beiden door een swaare
rende, met 12 of 13 praauwen omcingel-Noordwesten wind tegen de wal aan
den, en meenden weg te nemen, ten warezoo dat zy meenden eerst beide, en daar
zy zich door hun schietgeweer gered had-na vastelyk ’t jagt, verloren te zyn, doch
den ; want ziende dat een van hun mal-quamen weder volkomen in staat.
kers gequetst was, zoo hielden zy, dieDen 1rden zagen zy wat voorby ’t ko-
om ’t schieten eerst maar gelacchen had-nings eiland eenige struizen, herten met
den, aanstonts af. Zy wierden daar nalange halzen, en eenige menschengeraam
van veel praauwen, en zelf van den ko-ten van 10 of ri voeten lang op ’t hoogste
ning, diens zoon alleen aan boord quamder bergen leggen. Den 19de verbrandde
bezogt ; doch hy zelf dorst niet overko¬hun jagt, zoo als zy ’t schoonmaakten en
men; maar ’t was, gelyk daar na bleck,van onder brandden , slaande de brand
alles valscheid: want hy tastte hen naderschielyk in ’t want.
hand met een scheepje en veel praauwenDen 24sten Januarii 1616. zagen zy op
aan , met voornemen van hun schip te54 graaden 46 min. die nieuwe straat
veroveren; doch hy wiert met geschutwelkers O.Z. Oostelyk land zy 't Staater
schroot, en snaphaanen zoo gegroet, datland , en ’t land daar Bewesten Mauri-
veelen het wederkeeren vergaten.tius de Nassau noemden; en zeilden door

Zy hadden Oostwaart van de kusten vandie straat op s5 graaden 36 min. den 2gsten
Peru en Chili nu 1600 mylen West gedito.
zeilt, en besloten, als ’t raadzaamst, nietDen 29sten liepen zy voorby 2 eilanden
meer om de West, alzoo zy dan door dedie op s7 graaden lagen, die zy Barne-
Oostelyke winden, daar waajende, nietvelds eilanden noemden, den 31sten dito
weder Oostop zouden konnen komen,voorby de kaap van Hoorn, het geen de

maar Noordaan te zeilen , om Benoor-uiterste hoek was, dien zy konden zien,
den Nova Guinea in de Moluccos te gezonder dat zich daar buiten eenig ander
raken.land meer opdeed

Den 19den dito zagen zy 8 mylen inMen vond den raden Februarii goed deze
’t Noordoost ten Oosten van hen 2 eilan-nieuwgevonden straat, na des grooter
den en veel praauwen met volk , die naen stouten vinders naam, de straat le Maire
hen schoten ; hoewel zy den 22sten landte noemen, hoewel zy veel eer de straat
en andere praauwen met volk zagen, dievan Schouten (door welkers beleid en
hen minnelyk handelden, veel verver-zeemanschap zy meest gevonden was) be¬
sching bestelden, en tot zekerheid gyze-hoorde genaamt te zyn. Zy hadden in
laars gaven.die straat, en pas buiten de zelve, veel

Dit land noemden zy ’t Hoorns eilandstormen, mistig weder en zeer hol water
en de baai, de Eendragtsbaai.gehad

Den 2rsten Mey ontdekten zy op 4graa-Den gden April stierf Jan Cornelisz Schou-
den 50 min. (na eenige twyffeling of zyten schipper op ’t jagt, en broeder van
wel regt, en niet te Westelyk, warenWillem Schouten
zeer laag land, in 5 of 6 eilandekens volSen roden zagen zy een laag eiland,
geboomte bestaande; zagen den zesten ditoden 14den nog een diergelyk , vernamen
zeer hoog land voor uit in 't Zuidwestentegen den avond ook een praauw met 4
waar na toe zy hun ssoep zonden, om denaakte swarten, met welke zy in ver-
diepte daar langs te peilen, doch eenigescheide taalen spraken, doch konden mal-

praauwen schoten na hen , zynde volkkanderen niet verstaan. Den 16den zagen
even eens als de andere, doch een anderezy weer een eiland, en den oden Mey of

taal
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Paauw spraken, en den 19den voor Sopitaal sprekende; hoedanige vaartuigen nu
ten anker bragten ; ’t geen nog eenigeen dan by hen quamen.
mylen van Gammacanorre lag.Zy waren toen 1640 mylen, na gis-

Den 1sten September quamen zy tensing van Peru.
anker onder een onbewoond eiland, MoroSen rsten Julii lagen zy tusschen een ei¬
genaamt, dat zich, in 't verzeilen , inland, van 2 mylen lang, en ’t vaste land
verscheide andere eilanden verdeelde,van Nova Guinea, in, kregen veel praau-
vertoonende zich eerst als 5 of 6 eilan-wen by zich, die hun schip al mede dag-
den.ten te vermeesteren , zeer sterk op hen

Het eerste, en grootste, waar op ookschoten, en met steenen slingerden; doch
een stadt legt, is Bihoa, het tweede, opwierden van ’t geschut zoo gegroet, dat
een berg leggende , Doe of Doy , ge-er wel 11 of 12 dood neervielen, en veel
naamt; daar na openbaarden zich nog 3gequetst wierden, eer zy vertrokken.
andere eilanden, waar van ’t eerste, zyn-Den Gden dito zagen zy in 't Zuidwesten
de het middelste, en ’t kleinste, Toewa-een hoogen brandenden berg, en den 1gden
caro, en ’t grootste Pou, genaamt is2 lage eilanden ontrent op 2 graaden leg-
Deze 3 leggen digt by een, en maar 1,gende, daar zy, aan land willende, zeer
myl van ’t vaste land , en dan vertoontqualyk met pyl en boog onthaalt, en wel
zich een ander nog wat nader aan de kust16 swaar gequetst wierden.
van Gammacanorre , ’t geen geelagtig,Het eene eiland, dat ’t Oostelykste lag,
laag, en Salangari genaamt is, zynde allenoemden die inlanders Moa, en ’t ander,
byna op eene ry gelegen.wat hooger, en 5 of6 mylen van Nova

Den Ssten voeren de opperkoopman enGuinea gelegen, Arimoa; en na dat dit
koopman, met een gewapende ssoep navolk van de onze wat met steenstukken,
Gammacanorre om verversching, zagenen ander geweer, begroet was, handelde
dat de kust van Sopi af zich tot Gamma¬het met hen in der minne, en bragt hen
canorre toe Z. W. en N. O., met veelallerlei verversching aan boord, terwyl
bogten, en baajen strekte, loopende dezy daar van den 16den dito tot den zosten
stroom al om de Noord; doch zy keerden

ten anker lagen.
door tegenwind den 1dendito weer, zonderDen 24sten quamen zy , op een halve
in Gammacanorre, alzoo het te verre was,graad Bezuiden de linie, by een schoon
en zy van geen genoegzamenleertogt voor-groot eiland, dat zy Willem Schoutens
zien waren, geweest te hebben, maareiland noemden ; vernamen den 26sten nog
wel in 't dorpLoloda, dat 10 mylen van3 anderen, en passeerden den 3rsten de linie
’t schip lag.voor de tweedemaal, gissende tot den 3den

Den 12den ging Willem Schouten met ArisAugustus toe 280 mylen langs ’t land van
Claassz, en 18 wel voorziene mannen naNova Guinea, dat nu daar ten einde was,
Ternate, van waar zy gisten nog 25 mylengezeilt te hebben.
af te zyn, quamen den 16den 1; mylOp dien zelven dag zagen zy nog z eilan-
voorby de eilanden Toggo-songi, of Lo-den Westelyk van hen, en den aden nog
loda, zagen ’t hooggebergte van Gamma¬wel 7 of8 zoodanige eilanden, die ein-
canorre, als mede de 2 bergen van Lo-delyk vast land bevonden wierden. Zy
loda, en daar na ook Ternate, Tidore,kregen daar praauwen, en volk met tul-
en Heri.banden , die Spaansch en Maleits spraken,

Zy quamen den ryden met de sloep byby zich, die met hen ruilebuitten, en
’t schip de morgenstar, van Rotterdam,van welke zy niet anders vernemen kon-
een van Spilbergens schepen) ’t geen zyden (hoewel zy hun landsnaam niet te
in de bogt van Sabou vonden, op ’t welkekennen gaven) dan dat zy op ’t Oosteinde

ook de zeevoogt Steven van der Hagenvan Gilolo waren, alzoo ’t zelve zich met
was, en nog op dien zelven avond op3 takken Oostwaart uitstrekt.

Van waarde reede van Ternate ten anker, daar zyNaderhand hoorden zy van een tolk in
zy verzei-van den algemeenen opperlandvoogt, en naSopi, dat dit land Maba genaamt, onder

den heer Laurens Reaal, en meer andere Bantam,den koning van Tidore staande, en een
heeren Raaden van Indien , zeer vrien-redelyk groot eiland was.
delyk ontsangen wierden.Zy waren den gden dito ten derdemaal

Hunne zaaken daar verrigt hebbende,vlak onder de linie, en gingen Noorden
namen zy den zysten dito afscheid, en ver-aan, om Benoorden de Noordhoek van
zeilden , in gezelschap van ’t schip deGilolo om te loopen, welkers N. O. hoek
morgenstar, dat na Motir ging, na Ban-Moratai zy den yden Zuidwest van hen

tam.zagen ontrent op ; graaden, kregen den
Zy liepen den 16de October op Japara18den volk van ’t dorp Sopi (die Terna-

aan, daar zy de schepen Hollandia en Am-taren , en van Gammacanorre waren)
sterdam vonden, en den 28sten quamen zymet een vredevaan by zich, die dien nacht
by Jacatra, alwaar de heer Jan Pieterszaan boord by hen bleven, hen van de

enCoen, den schipper Willem Schouten,Hollanciche schepen Amsterdam en de
deCC2
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van te trekken, tot soulagement van de goedeDaar de de kooplieden by zich den rsten November
ingezetenen dezer landen , wiens middelen inheercoen ontboden hebbende , hen uit naam der

hun schip, de voorsz. subsidie en assistentie aan de voorszheeren Bewindhebberen verklaarde , dat
&amp;c. prys Compagnie gedaan , zeer merkelyk zyn ge-zy schip en goederen verbeurt hadden,
verklaart.

dispendeert , en boven dien nog om te con¬niet agtende alles ’t geen zy hier tegen
serveren het publyk geloof ende contracten,inbragten , alzoo hy zeide zynen last te
aangegaan met veele ende diversche natien,volgen , en dat zy hun regt daar tegen
ryken, ende landen in Oostindien ende dein Holland in 't werk konden stellen.
behoudenis van de plaatzen aldaar met deDus moesten zy alles aan gevolmagtig-
voorsz onze assistentie verkregen, ende onderden daar toe, in weerwil, overgeven,
onze gehoorzaambeid gebragt, ende cindelykvan al 't welke een nette lyst door den

op den grooten ondienst , die tot nadeel vanschipper en de 2 opperkooplieden den
alle de ingezetenen van den lande staat tersten November overgelevert wiert.
verwagten, indien de voorsz. Compagnie zouHet volk van hun schip verhuurde zichWeshal-
worden gedissolveert , Wyom de ingezetenenven zy in dienst der Oostindische Maatschappy,
van deze landen te doen genieten de langmet Spil- en de verdere gingen met de schepen Am-

bergen verwagte vrugten van de voorsz. groote endesterdam en Zeeland, onder Joris Spilber-
naar ’t va¬

merkelyke assistentien , ende te conserverengen , gelyk ook Schouten en le Maire enderland

de navigatie ende commercien van dezelve,10 man op ’t eerste, en Aris Claasz enkeeren.
ende ook te verhoeden den voornoemden on-stierman Claas Pietersg nevens 10 anderen
dienst van de voorsz. ingezetenen, ende alleop ’t andere , den 14den December van

Bantam naar Holland. de voorsz. natien, ryken, landen en plaat-
Jacob le Maire stierf den 3rsten dito, en zen, niet te verlaaten ende prostitueren ten

dus quamen zy den 1sten Julii 1616. met appetyte van hunne vyanden , ende derisie
Amsterdam, na dat den zosten Junii Zee¬ ende spot van dezen Staat: uit onze regte

wetenschap ende volle magt het Octroy vanland al behouden binnen gekomen was,
de voorsz Compagnie in dato den zostenin Zeeland ten anker.

Gelyk nu de Bewindhebberen der Oost- Martii 1602. , nogmaal gecontinucert heb¬

indische Maatschappy jaarlyks in 't zenden ben , ende continueren ’t zelve mitsdezen,
van vlooten en schepen naar Indien tot den voor den tyd van zi jaaren agtereen volgen¬
jaare 1622. vervolgden , alzoo lieten zy de , ende ingaande met den eersten dag der
niet na in dit zelve jaar, waar in hun maand Januario 1623. toekomende, en dat
Octroy ten einde liep , in tyds de ver- op de limiten in ’t voorsz. Octroy , ende in
lenging van ’t zelve voor nog 21 andere 't contract met de hoogstgemelte koninklyke
aaren by haar Hoog Mog. te verzoe- Majesteit van Grootbrittannien aangegaan,

ken , die hen dit, mits ’t doen van re- uitgedrukt , ende voorts op alle de pointen
kening aan alle de deelgenoten in die ende articulen in 't voorsz. Octroy begrepen,
Maatschappy (welke op 25 ten 100 in mitsgaders op de resolutien ende authorisa¬
nagelen viel) in dezer voegen verleent tien daar op van tyd tot tyd respective gevolgt
hebben : doch onder de limitatien, ’t reglement, ende

nader conditien hier na volgende , te we-
E Staaten Generaal der vereenigde Ne- ten :

E derlanden, allen den genen, die dezen I.Het
jegenwoordigen zullen worden vertoont Ten eersten, dat de Bewindhebbers derteete

Octroy in Oostindische Compagnie by gedeputeer-ialuit. Doen te weten, dat overgemerkt
’t jaar hebbende de gelegenheid der Oostindische den uit de respective Kameren tot alzul-
1623.

Compagnie, ende ’t gene de zelve aangaande ken getal, als de zelve zullen goedvin-verleend.
gehandelt is met de koninklyke Majestcit van den, gehouden zyn na de expiratie van
Groot Brittannien nog eenen geruimen tyd van het jegenwoordig Octroy, ofte ten lang-
jaaren geduurende , hoewel de zelve Com- sten 6 maanden daar na , te doen gene-
pagnie anders hier te lande reguard genomen rale rekening van haare administratie, in-
op de leste continuatie van 't Octroy van dien stellende tot zulken einde de zelve reke-

met den lesten dezer maand Decembris zou ning na styl ende in behoorlyke forme,
gaan expireren, ende mede lettende , dat den als onder koopluiden gebruikelyk is te
welstand der ingezetenen dezer landen prin- geschieden, waar tegen zoo veel hoofd-
cipalyk is bestaande in de navigatie, hande¬ participanten zullen gedeputeerd worden
lingen, ende commercien, die uit die zelve by de andere participanten, elk onder
landen van allen ouden tyden gedreven ende zyne kamer daar in hy zyne penningen
metter tyd vermeerdert zyn in alle landen gelegt heeft, om de rekening te hooren,

op te nemen ende te sluiten , invoegenvan Europa, Asia, ende Africa, ende an-
dat de gedeputeerden uit de Bewindheb-ders, mitsgaders ook op de zeer groote subsi-

dien by ons van tyd tot tyd uit de middelen beren , ende van de participanten zullen
van den landen ende geregtigheid van dien wezen in gelyk getal, verstaande te zyn

Hoofdparticipanten die gene , die voorgedaan aan de voornoemde Compagnie, op
haar eigen, zonder bedrog of yemandshope van metter tyd behoorlyke vrugten daar

hulp,
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III.hulp, ook zonder beswaaring ofte ver-

Ten derden, zoo wanneer den tyd inpanding in de Compagnie onder die Ka-
manieren voorsz gekomen zal zyn , ommer zoo veel herideren , als de Bewind-
tot nominatie van nieuwe Bewindhebbershebbers in de respective Kameren moeten
te treden, zullen de Participanten by af¬doen; ende zal de rekening gedaan wor-
fixie van biljetten tegen zekere dag daar toeden ten overstaan van eenige gedeputeerden

geconvoeeert worden, ende alsdan zullenvan haare Hoog Mog.: met open deuren
de Participanten een getal van Hoofdpar-ende vensteren ende affixie van de biljet-
ticipanten tegen die Bewindhebbers, dieten , inhoudende den dag ende plaatze,
niet afgegaan en zyn, uitmaaken (onderwanneer die zal gedaan worden, alles tot
welke Hoofdparticipanten de afgegaanekosten van de Compagnie, ende zullen
Bewindhebbers, als Hoofdparticipantenvoorts alle andere participanten , ter au-
wezende , mede gekoren zullen mogenditie van de voornoemde rekening ook
worden) welke Hoofdparticipanten metmogen komen , doch op haar eigen
de resterende Bewindhebbers zullen ver-kosten , ende zonder te mogen spreken
gaderen, ende zal de President van de Ka-ofte stemmen hebben, maar by aldien zy
mer in der tyd zoo wel de voorsz Be-iets hebben te zeggen, zullen ’t zelve
windhebberen als Hoofdparticipanten af-mogen communiceeren met haare gedepu-
nemen den eed , dat yder van hen in deteerde Hoofdparticipanten , om door de

Compagnie is heriderende tot zyn eigenzelve geproponeert te worden.
verykel, zuiver zoo veel als het Octroy isII.
medebrengende , zonder ’t zelve belast,Ten tweeden , dat met deze tegen-
verpand ofte verkoft te hebben, in watwoordige continuatie voor gecontinu-
manieren het mogt wezen, directelyk ofeert, ende als op nieuws gekoren gehou¬
indirectelyk, in 't geheel of ten deelen,den worden de Bewindhebberen tegen-
ende zullen alsdan by pluraliteit van stem-woordig in dienst wezende , en dat de
men nomineren tripel getal van gequali-zelve zullen worden verandert van 3
ficeerde persoonen, Hoofdparticipantenjaaren tot 3 jaaren zullende d’eerste
wezende, ende de zelve voorts presente-verandering wezen over 3 jaaren, na den
ren, zonder daar van aan yemant andersingang van deze continuatie, als op den
opening te doen, dan aan die gene, die,1sten Januarii 1626., in zulke forme ende
volgende ’t Octroy, ofte particuliere re-maniere , dat in de 4 eerste veranderin-
solutien daar op genomen, d’electie heb-gen uit de kamer van Amsterdam t’elken
ben , die ook voorts ende zonder uitstel3 jaaren drie Bewindhebberen zullen af-
daar van d’electie zullen doen, dan zullengaan , ende in de 2 volgende, t’olken
de Bewindhebbers, van nieuws aan te ko-Uit de kamer van Zeelandreize vier.
men, den genen, die in de kamer zyn, inalle 3 jaaren twee; ende uit elke Kamer
bloede of affiniteit nietmogen bestaan,van de Maas ende Westvriesland in de :
tot zusters ende broederskinderen inkluis,eerste veranderingen een, ende in de 6de
maar die nu binnen die graaden in de ka-twee ; ende zal by loting geprocedeert

in mogen blyven,meren zyn, zullen daarworden, wie eerst ende voren zal afgaan,
affiniteit voor diegelyk ook opkomendetot dat de jegenwoordig aankomende Be-

genen , die in de kameren zyn, geen ver-windhebbers t’zamen zullen zyn veran-

hindering zal causeren, dan of de voorszdert, ende alsdan zullen die genen, die
Hoofdparticipanten in gelyk of meerderzedert verkoren zyn, mede alzoo afgaan,
getal tegen de overgeblevene Bewindheb-niet by loting, maar na ordre van de tyd,
bers in ’t nomineren voornoemt zullendat elk een geëligeert is geweest, de oudste
stemmen, ’t zelve zal gereguleert wordenin de bediening ook de eerste in ’t afgaan
na de uitspraak, die by zyn excellentie,wezende, ende indien eene van twee of
den prince van Orangien, aan de welkevan meerder, te gelyk aangekomen we-
het zelve gesubmitteert is, daar van zalzende, alleen zoude moeten afgaan, zal
worden gedaan, van welke uitsprake hierby loting gedecideert worden , wiens
na pertinente notitie ende verklaaring zalbeurte van de zelve t'zaam ingekomene

worden gedaan.zal wezen de bediening te verlaaten, ende
IV.

aan andere plaats te geven; welverstaande
Ten vierden , dat de Bewindhebbersdat die gene, die by loting ofte by beurte

die zy in de equipa-voor haare moeite,zal zyn afgegaan, wederom genomineert
gie ende uitreeding der schepen met haareende geëligeert zal mogen worden tot
oehoeften ende koopmanschappen dage¬Bewindhebber, na dat hy 3 jaaren zal

mitsgaders van delyks zyn hebbende ,hebben gevaceert; ende zullen altoos de
retouren ende prinsen, zullen genieten eenafgestoryene, ofte uit den dienst geschei-
ten 100, namelyk van ’t zuiver ende netteden wezende, gehouden worden als afge-
provenu van de verkogte goederen, af-gaan by loting, ofte by ordre van den
getrokken de rabbatten van de goederen,tyd, ende het getal der gene, die daar
die op tyd worden verkogt ende ge-na zouden moeten afgaan, verminderen.

ra¬CC3
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Bewindhebberen meer als aan anderen zalrabatteert, ’t welk mede verstaan word
worden gedaan, daar op de Bewindheb-gehouden te zullen worden in de verkogte
beren mede eed zullen doen, ende zullenprinsen ; dan van schepen, geschut,
de Participanten, ende andere, geen Be-mitsgaders haar toebehooren, die uit deze
windhebbers wezende, eenige goederenlanden gevaren zyn, ende wederom daar
op pryze gestelt zynde, begerende, daarin komen, zal geen provisie genomen
jan gerieft te worden, nevens ende zooworden, alwaar ’t dat de zelve mogten
veel als de Bewindhebberen, ende zal totverkogt worden, gelyk mede niet van de
zulken einde by biljetten worden genoti-penningen, die de Bewindhebberen voor
ficeert, wanneer een yder vry zal staan inde Compagnie op interest alreede geligt
manieren voorsz te koopen, ende nopen- sehebben, ofte namaals zullen mogen lig-
de verhandeling van waaren, die by denten.
stok ofte uitroeping in 't openbaar na af-V.

fixie van biljetten zal geschieden, zullenTen vyfden, dat uit de respective Ka-
de voorsz Bewindhebberen mogen koopenmers zullen worden gekoren 9 Hoofd-

nevens anderen.participanten, te weten, 4 van Amster- VII.
dam, 2 van Middelburg, ende ; uit de

Dat t'einden d’eerste 10 jaaren van dezeresterende Kemeren, gequalificeert ende
continuatie, ende ten tweedemaal ter ex-beëedigt, als hier voren is verklaart, welke
piratie van de zelve continuatie, generaleHoofdparticipanten zullen vermogen t'el¬
rekening van de administratie van de Com-ken over de jaarlykze rekening te staan,
pagnie zal worden gedaan in conformitédie de Kamers aan malkanderen, ofte aan
ende op de zelve forme, ende overstaande zeventienen, zyn doende, ende op het
als by ons op ’t eerste point van deze am-overleveren ende maaken van den staat te

pliatie geordonneert is.compareren, ende zullen ook de Bewind-
Ende op dat dit volkomelyk mag wordenhebbers ofte zeventienen hooren hun ad-

agte volgt ende onderhouden, ontbieden Wy,vys op ’t verkoopen ende beneficeren van
de Staaten, Stadthouder, ende gecommitteerdede goederen gelyk mede indien eenige
Raaden , lasten ende bevelen voorts den Can¬groote ende importante zaaken den Be-
celier Presidenten, Raaden van de Hovenwindhebberen mogten voorkomen, alles
van Justitie, de Collegien ter Admiraliteitnogtans zonder kosten van de Compagnie,
alle admiralen, oversten, gouverneurs van deende zullen de zelve van Amsterdam ende
steden ende plaatzen, alle ritmeesters endeMiddelburg voor de helft, ende in de
capiteinen te water ende te land, mitsgadersresterende Kameren voor een derde ver-

andert worden , by de andere Hoofd- alle officieren, justicieren, ende ingezetenen
participanten alle 3 jaaren , wanneer dezer landen, hun bier na te reguleren, zon¬

der hier tegen iet te doen ofte te attenteren,nieuwe Bewindhebbers gekoren worden.
V ofte gedogen gedaan te worden , want wyI.

zulks ten meesten dienste van de landen endeDat niemand van de Bewindhebbers en
van de ingezetenen van dien bevonden hebbenzal vermogen yetwes, hoedanig het zy,

aan de Compagnie te verkoopen ofte le- te behooren, ende op dat dit vast ende bondig en nader
blyve , hebben wy deze Onze opene brieven ampliatieveren, directelyk of indirectelyk, ende
doen depescheren in gewoonelyke fornae, doen van ’tzel¬dezenthalven eed doen, gelyk de Raaden
zegelen met onzen grooten zegele , ende be- se-ter admiraliteit in gelyken cas zyn doen-
kragtigen met onze parapbure , ende de ge¬de, ten ware met consent van Ons, van

de Staaten van de Provintien, ofte van de woonelyke signature van onzen Grissier.
Magistraaten van de steden daar Kameren Gegeven in den Hage op den 22sten December

1622.zyn, t’elker reize te verzoeken ende te
verkrygen, alvoren van de Bewindheb-
beren yet zal mogen gekoft worden. Doch haar Hoog Mog:, ondertusschen
Ende aangaande de verkooping van de ontwaard hebbende dat er by dit Octroy
goederen van de Compagnie, zullen de nog eenige andere zaaken , bevorens
Bewindhebbers in goederen ende waaren, zoo niet te binnen geschoten , vereischt

of wierden , vonden goed het zelve, opdie op zekeren pryze worden gestelt,
publiquelyk worden gecontracteert, als den 3den Maart 1623. met deze navol¬
nagelen, peper, ende andere speceryen gende articulen, en in dezer voegen, te
ende koopmanschappen, zoo wel als amplièren :
andere kooperen worden geadmitteert
ende met de zelve in gelykheidge- E Staaten Generaal der vereenigde Ne-
tracteert, zonder dat in zulken geval- E derlanden, nader gelet hebbende op de
le , de zelve van de zeventien zullen continuatie ende ampliatie van 't Octroy van
mogen wezen, ofte dat eenige Kame- de Oostindische Compagnie, by haar Hoog
ren in ’t geheel zullen mogen koopen Mog. geresolveert ende uitgegeven , in dato den

22sten Decembris lestleden, hehben tot weg-of contracteren, ende zonder dat eenige
verschooning van betaling of rabat aan de neming van alle verdere questien ende dispu-

ten
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openbaare ende kennelyke contractatie,ten met advys van zyn excellentie den prince
zonder dat anderzins secretelyk ofte uitvan Orangie by forme van nader ampliatie
de hand, aan de zelve verkogt zal mogenende interpretatie, op de articulen van de
worden, ofte ook henluiden eenige koopvoorsz continuatie van 't Octroy verklaari

toegeslagen, zonder dat alvoorens alle an-ende geordonneert , verklaaren ende ordonne-
dere persoonen, presenteerende te koopen,ren by dezen als volgt
zullen wezen gehoord. Ende zoo wan-Eerstelyk, ende op het eerste artykule
neer yemant, geen Bewindhebber zynde,van de voorsz ampliatie, dat binnen den
eenige partyen zal hebben bedongen, entyd, by ’t zelve geordonneert, by ende ten
zal niet gehouden wezen die Bewindheb-overstaan van al zulken getal van Bewind-
bers , ofte yemant van de zelve tot partalshebbers ende Hoofdparticipanten ,
ofte deel in die voorsz koop te admitte-zyluiden gezamentlyk zullen verdragen,
ren. Des zoo word verstaan, dat de 9ofte als by haare Hoog Mog: zal worden
Hoofdparticipanten, die de besoigne vangeordonneert, zullen gedaan worden, de
de zeventienen by zullen wezen , aan-particuliere ende generale rekening van de
gaande het koopen ende verkoopen, hetvoorsz 20 jaaren administratie, in zulker
zelve reglement ende ordre, als de Be-forme ende maniere, als de zelve in con-
windhebbers, zullen wezen onderworpen,sideratie van de combinatie van de equi-
ende dat de biljetten van te doen verkoo¬pagie, ende implicatie van de onderlinge
ping zoo tydelyk zullen uitgezondennegotie nu ende dan gevallen, bequame-
worden, dat de ingezetenen van de ver-lyk zullen konnen gedaan ende gedistin-
eenigde Provintien haar in tyds mogengueert worden, ende dat ter plaatze, die
prepareren ende resolveren, mitsgadersdaar toe bequaamst zal worden gevon-
vinden ter plaatze , daar de verkoopingden ; ende zullen de voorsz rekeningen
zal gedaan worden. Boven deze, ampli-geverifieert moeten worden met de boe-
èrende het agttiende artykel van ’t oudken, factuuren uit Oostindien, ende andert
Octroy, word geordonneert, dat de Be-documenten, daar toe noodig
windhebbers de schulden ende lasten vanOp ’t vyfde artykel, dat de Hoofdpar-
de Compagnie alvooren afgedaan, ofteticipanten , die gecommitteert zullen
behoorlyk gemindert zynde, jaarlyks zul-worden, tot de auditie van de jaarlykze
len doen repartitie, ’t zy in koopman-rekening, zullen mogen visiteren de re-
schap daar toe bequaam , ofte contantekeningen van de equipage, zoo die suc-
penningen, van 10, 15, 20 ofte zoo veelcessivelyk zullen worden gedaan, voorts

meer ten 100, als boven die noodigecompareren ende sessie hebben in alle ver-
equipagien aan land, orte overig te zyn,gaderingen van de zeventienen , om de
bevonden zal wordenbesoigne by te wezen , ende zullen de

Alle welke nadre articulen van ampliatievoorsz zeventienen hooren hun advys op
ende interpretatie haar Hoog Mog. verstaan,het resolveren van de voyagien, uitzen-
dat by de Bewindhebberen, Participanten,dingen, ende equipagie van de schepen,
en yder een daar aan gelegen zynde; nevenskargazoenen ende contanten, verkooping
de articulen van de continuatie van 't Octroy,van goederen, opligting van penningen,
punctuëlyk zullen worden nagekomen endeende repartitie aan de gemeene Partici-
agtervolgt. Lasten ende ordonneren medepanten te doen, ende op alle andere voor-
alle Magistraten, Officieren, ende Justicie-vallende zaaken van importantie. Zullen
ren hier tegens niet te doen, ofte te laatenmede hooren de lecture van de brieven

geschieden , directelyk of indirectelyk. Al-komende uit Indien , ende mogen doen
zoo haare Hoog Mog. verstaan, ’t zelve totvisitatie van de pakhuizen der respective
dienst van de voorsz. Oostindische Compagniekameren ende goederen, daar in zynde
alzoo te behooren.Ende zoo wanneer de voorsz Hoofdpar-

Aldus gedaan ter Vergadering van deticipanten zullen tot de voorsz besoigne
Hooggemelde Heeren Staaten Generaal invaceren buiten de steden daar zy woonen,
s Gravenhage op den 13den Meert , deszullen tot lasten van de Compagnie genie
jaars 1623.ten zulke vacatie- ende daggelden als de

Bewindhebbers toegelegt zyn, ende ver-
der gehouden wezen , alle zaaken in de Na het verlengen, vermeerderen, en pe 1ocht
vergadering der zeventienen voorvallen- nader verklaaren van dit Octroy, behaagde van tHe-

het de heeren Staaten Generaal, en de remitede , sekrect te houden , voor zoo veel
heeren Bewindhebberen, om den Spaan-naar In-ende gelyk de Bewindhebbers zelven ge-

dien, injaard en Portugees ook in de Zuidzee allehouden zyn te doen.
’t jaar

afbreuk te doen, een vloot van 11 sche- 1623Op ’t zesde artykel , dat de Bewind-
pen onder den zeevoogt Jacob l'Heremite, door dehebberen boven die goederen, die met den
en zynen onderzeevoogt, Geen Huigen Zuidiee,stok, ofte by uitroep verkogt worden:
Schapenham, uit te zenden ; welke deitem, die openbaarlyk ende voor een yege-
Nassausche vloot genaamt wiertlyk dieze begeert op prys worden gesteit,

Van de kamer Amsterdam zouden ver-niet en zullen mogen koopen, dan by
Am-
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trekken, Amsterdam, waar op de zeevoogt, wiert, in plaats van Jaeob Adriaanse,
Pieter Harmensz. Slobbe, in zyn plaats Sa-Leendert Stolk, als schipper, Engelbregt

Schutte , hoofdman der soldaaten , lomon Willemsz, en in zyn plaats, op dede
Haazewind, Ewout Ewoutsz, bevorenskoopman Pieter van Weli, de fiscaal Fre-

derik van Reynegom, de wiskundige Jo¬ ppperstuurman, gestelt.
Den aden vertrok de zeevoogt met deannes van Walbeck, en Justus de Vogelaar,

vloot van Sierra Liona , waar van eerstmet 394 man zich bevonden.
eenige schepen aan kaap de Lopes Gon-Behalven dit schip waren ’er nog de
salves ten anker quamen ; doch daar naschepen Delft, waar op de onderzeevoogt,
ook de anderen.Witte Cornelisz. de Witte als hoofdman,

Den 18den October wiert Jacob Veegeren Willem van Brederode als hoofdman der

chirurgyn op Mauritius, wegens dat hysoldaaten, met 242 man, was. Het derde
7 persoonen had vergeven, en ook vanAmsterdams schip was den arend, en
voornemen was geweest om zich aan dent vierde ’t jagt de haazewind, waar op
Duivel (zoo hy hem maar had willende hoofdlieden Meyndert Egthertsz, met
verschynen) over te geven, onthooft. Ook144. en Salomon Willemsz. met 20 man,
siep men met de meeste schepen der vlootwaren.
den 3osten dito op Annabon aan, daar menVan Zeeland zou ’t schip Orangien ver-
veel verversching kreeg, en den gden No-trekken, waar op zich Jan Willemsz Ver-
vember van daar zeilde.schoor als schout by nacht, de hoofd-

Den aden Februarii 1624. quam l'Hereman Laurens Quirynen, en Omarus Ever- Loopt

voorbymite voor de mond van de straat le Maire,wyn, hoofdman der soldaaten, met 216
de straatliep ’er door, quam den 1g4en ontrentmannen bevonden.
le Maire,kaap de Hoorn, en verloor den zasten daaVan Rotterdam waren geordonneert
en tus¬

ontrent 17 man, van ’t schip den arend, schenHollandia, Mauritius, en de Hoop. Op
kaap dedoor de wilden doodgeslagen.'t eerste was Cornelis Jacobsz, raad van
Hoorn inHy kreeg door ’t schip de haazewindden zeevoogt , en de hoofdman Adriaan
de Zuid-

den 2esten berigt, dat men zonder kaapTol, nevens 182 man.Op het tweede zee.
de Hoorn te passeren, en met de Nassau-was Jacob Adriaansz., en Jonan ter Halte,
sche vaart (een straat tusschen l'Heremitehoofdman der soldaaten, nevens 169 man.
’s eiland , of ’t eiland waar op kaap deOp het derde bevond zich Pieter Hermansz.
Hoorn legt, en tusschen de vaste wal zichSlobbe met 8o man.

vertoonende) in te loopen, laatende dieVan Noordholland quamen de Een-
kaap Bezuiden leggen , in de Zuidzeedragt, de koning David, en de Grissioen.
komen kon, zynde een nieuwe, noitOp ’t eerste was hoofdman Jan Ysbrandsz,
te voren bekende en korter weg , ommet den hoofdman der soldaaten Pieter
in die zee te geraken, gelyk ook ’t schipEvertsz. de Vries, benevens 170man. Op
de griffioen in de Zuidzee gekomen is,het tweede Jan Thomassz, en 79 man,
zonder kaap de Hoorn eens te zien, naen op het derde Pieter Cornelisz. Hartloop,
dat het lang in Valentyns baai (nu Scha-met 78 man.
penhams-baai genaamt) gelegen, en dieDeze vloot rykelyk van oorlogsbe-
zeer bequaam voor de gantsene vloot tenhoeften, en van 1637 koppen, waar on-
ankerplaats bevonden had.der 600 soldaaten, voorzien, liep den zpsten

Den 3den Mey zag de zeevoogt de kustApril 1623. in zee, en bequam den aden
van Peru, quam den pden in 't Callao deJunii 4 Spaansche barken, die met zuiker
Lima ten anker, nam : scheepjens, dievan Fernambuco quamen, en ontrent de hy verbrandde, na de zelve gelost te heb-

Spaansche kust, of kaap Roxent, in haare
ben , en stak daar nog wel tusschen dehanden vielen.
30 of ao schepen des vyands in brand;Zy liep aan een der zoute eilanden, St.

maar de aanssag op Lima zelf ontschootVincent, den gden Junii, daar Cornelis Rood,
den zeevoogt, alzoo de inlander, volgenscommies op de Eendragt, stierf, quam den
verwagting, hen niet toeviel, aangezien11den Augustus voor Sierra Liona ten an-
de onderkoning van Peru tydig zorg daarker, alwaar Jacob Adriaansz. van Duyn,
voor gedragen had.hoofdman en schipper op Mauritius, den

Hy zond derhalven den 1aden dito 428sten dito, en den zosten Joannes Aleman
schepen om de Zuid, om te zien of daaren Pieter van Weli, beide secretarissen op
eenig voordeel op den vyand te doen zout schip Amsterdam , doch de laatste ge-
zyn , doch quamen den 15den Junii metheimschryver van den zeevoogt, over-
eenig verlies van volk weer by hem; denleedden.
23sten liepen 2 andere schepen na de stadtDaar naar zyn de plaatzen der overle-
Guyaquil, om een konings gallioen, daardenen weder vervult; den zasten dito was
leggende, te verderven; doch dat ging zooin plaats van Rood zekere Pieter Claasz
glad niet, alzoo zy by ’t gallioen metSlagt, die door den assistent Nicolaas van
hun brander niet konden komen.Waarthuizen vervangen is, tot commies

Daar op quam den zeevoogt, de heerOp Mauritiusalbevorens aangestelt.
l'He¬
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Guagan op 10 graaden; den 28sten stiertl'Heremite, den zden Junii van een lang-
de hoofdman Everwyn, die den Ssten Fe-duurige zickte, die hem van Sierra Leona
bruarii door Henrik Rose, lieutenant vanal trof, te sterven, en wiert den 3den op
Schutte, vervangen, in des zelfs plaats de’t eiland Lima begraven. Ook veroverde
vaandrig, Barent Schutte, en in diens plaatsmen op dien zelven dag nog een Spaansch

als vaandrig Otto van Vollenhoven, aan-scheepje met eenige lasten tarw.
gestelt is, waar op de vloot den rrden ditoDen gden Augustus wiert de onderzee-
verzeilde.voogt tot zeevoogt, Verschoor weder in

Zy kregen den 2den Maart den berg vanzyn plaats, en Jacob Cornelisz tot schout
Gammacanorre in ’t gezigt, die op deby nacht aangestelt, welke laatste kort
kust van Moro, anders ’t Noordeinde vandaar aan met een prys by de vloot quam,
Halamahera, of ’t groot land van Gilo-hebbende nog 2 anderen, die hy mede
lo genaamt, gelegen is, Bewesten welkontrent Puna genomen had , verbrand.
land van Gilolo al de Molukze cilandenOok had hy de stadt Guyaquil, na ’t ver-
op een rey leggen.lies van 35 man, ingenomen, doch, die

Den 4den quamen zy voor Maleyo in Hunneniet konnende houden met zoo weinig
Ternate ten anker, alwaar zy van den komst involk, de zelve, vol allerlei koopmanschap,

Temate.landvoogt, den heer Jacob le Febre, vrien-en ook een konings gallioen, verbrand;
delyk ontfangen wierden, vernemende denvan welke overwinning de meeste eer den
13den, dat het schip der Maatschappy, dehoofdman Schutte, volgens berigt van Ver-
Trouw genaamt, op ’t eiland Sangir, 50schoor, toequam, alzoo by, toen’er or
mylen van Ternate, gebleven was.’t eerste schieten der vyanden veele der zy-

De zeevoogt Schapenham zeilde van daarnen gevallen waren, den moed der beswy-
naar Amboina, daar hy den aden April opkende door zyn dappere aanspraak ter
de reede gekomen, en van de heer Hereersten weer ryzen deed, en zig zeer kloek
man van Speult, landvoogt aldaar, medemoedig in ’t bevegten van wel driemaa
wel ontfangen is, van waar hy, in gezel-meer Spanjaarden , dan zy sterk waren,
zelschap van dien landvoogt, den 18den Juliibetoont had.
naar Batavia verzeilt, den 2den Auguitus En, overDen 14den Augustus vertrok de zee-
op Boero, den 1oden op Macassar, en den Amboi-voogt Schapenham met 14 schepen (waar
2osten terwyl de heer Speult met Orangie d teonder ; veroverde) uit het Callao de Li- Batavia.en Mauritius op Japara aangierde , voorma; verloor den 2dsten Meyndert Eghertsz,
Batavia ten anker gekomen is.hoofdman op den arend, die overleed, en

Den 2osten October zyn de schepen dekreeg een slegte tyding van een tweeden Van waar
Eendragt en ’t wapen van Hoorn, volla- Schapen-mislukten aanflag op Guyaquil, waar by

ham naden zynde, met den zieken zeevoogt Scha-zyn volk 2; of 26 dooden, en verscheide
huispenham verzeilt. Hy stierf den 3den No-gequetsten, gekregen, en de vlugt hac
keert,

vember, en is den gden op een eiland,moeten nemen doch
mylen van Bantam, begraven.Den gden September wiert de stierman stierf kort

er na.De schepen, den 22’ten Januarii 1626.Pieter Henriksz, schipper op de griffioen,
aan de kaap ten anker gekomen, vondenin plaats van zynen schipper, die op den
daar brieven van ’t schip Middelburg,arend overging, ook is Adriaan van Noor-

’t geen den 28sten December 1625. van daarden tot lieutenant van de compagnie van
na St. Heleen vertrokken was, en quamenden hoofdman Everwyn, en Robbert van

den pden Julii behouden in Texel binnen.Vollenhoven tot vaandrig der zelve van
Daar na liep den 3den Mey 1626.de wakappointé aangestelt, en den 19den Willem Dereize

kere Enkhuizer zeeheld Wybrand Schram vanCommers , commies op den arend , een
Schrammet o schepen, Hollandia, den Brielstout krygsman, overleden.
in ’t jaar

't Zeepaard, Beverwyk, Ouderkerk, DieDen 12den vertrok de vloot, na eenige 1626.
men, Slooten, Domburg,en Grootenbroek.tyd voor het dorp la Puna gelegen , en In-naar

dien.nevens den koopman Gillis Seist, in zee’t zelve verbrand te hebben, quam den
Den gden Juli quam hy by Sierra Liona28den voor Aquapulco, vertrok stil den

zynby den zeeroover, Claas Compaan, diersten November van daar, waar na de
voorvalhem, onder een soet lyntje, dagt indeonderzeevoogt met eenige schepen nog
met

knip te krygen, doch, wanneer Compaandien zelven avond op de gallioenen uit- Com¬
met zyn 4 schepen hem naderhand aanging. Den zden volgden de andere sche paan.
tastte, wiert hy van ’t schip Hollandia enpen; den 23sten December, zyn Adriaan
’t jagt Grootenbroek zoodanig gehavent,Verplanken, commies op Mauritius, den
dat hy, zelfook gequetst zynde, devlugt1rden Januarii 1625. niet ver van de La-
nemen, daar na om vriendschap bidden,drones , de commies Pieter Slagt op de
en de reede voor Schram, hoe zeer hemeendragt, en den z3sten Cornelis Jansz,
dat ook tegen de borst stiet, ruimencommies op ’t schip de koning David,
moestoverleden.

Zy lagen daar tot den 1oden dito, wan-Den aesten zagen zy de Ladrones, al-
neer zy verzeilden, en hy de stoutheidwaar zy den 26sten ankerden voor ’t eiland

Dd had
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diën, den heer Coen, dood, (in wiens plaats De heerhad van hen weder een stuk weegs, doch
hy ten eersten gekoren wiert) en deze Specx, inzonder eenig voordeel, te volgen.

’t jaanstadt swaar belegert; van welk beleg, erZy hadden onder weg swaare stormen, 1629. uit-
zyne verrigting daar ontrent wy breederdoch egter ’t geluk van den 14den Novem gezeilt

vind, byonder de stoffe van Batavia sprekenber voor Batavia wel aan te landen, niet
ZynOok liepen in ’t jaar 1631. den 11dentegenstaande zy de zee zoo hol nu en dan komstop

Wwaar ONovember de schepen Leyden,gehad hadden , dat zy tot agter op de Batavia,
Andries Verspreet , Utrecht, waar ofCoencampanje geloopen was.
Adriaan Paling, en Grol, waar op Hen-doodHoe ’t verder met deze vloot ging,

dien hyrik Hagenaar opperkoopluiden waarenblykt niet, maar wel, dat 'er by hunne
vervangtin zee, en quamen, de kaap voorby looaanlanding 3 schepen klaar lagen om na

pende , den zosten Junii op Batavia ter’t vaderland te vertrekken.
anker , hebbende by Sierra Liona denVan de schepen in April ’s jaars 1627De twee-
heer Verspreet, en meer anderen , doorde tocht met den algemeenen Landvoogt van ln
zickte verlooren, en geduurende Hage¬van Coen, dien, den dapperen held Jan Pietersz Coen.

in ’t jaar naars aanwezen in Inaien nog wel 12toen hy , voor de tweedemaal met dit
1627., er

Portugeesche schepen of fregatten, ver-groot ampt vereert, derwaarts ging, spre-van ande

re meer overt; ’t geen ik kortheids halven voorbyken wy nader in zyn leven; en hier op
naar In-is in October de heer Adriaan Martensz ga.
dien. Uit zoo veel magtige vlooten, van denBlok met iischepen hem gevolgt, doch

beginne dezer Maatschappy af tot dezenverloor door onweder 2 schepen, behou
tyd toe, naar Oostindien gezonden, endens goed en volk.

In ’t jaar 1629. den zysten Januarii liet zedert van jaar tot jaar nog veel magti-
ger derwaarts afgevaardigt mitsgadersde heer Jacob Specx, als eerste Raad var
uit zooveel schepen, door de HollandersIndiën, nevens Joannes Walbeck, met de

schepen Hollandia, Westzaanen, Oostzaa- nu en dan van de Portugeezen en Spaan-
nen, Broecherhaven, en ’t jagt de Biets jaarden aldaar verovert, hebben wy , onzes

bedunkens, geen geringe blyken, zoo vanwaar by in Engeland nog de schepen prins
Henrik, Dergoes, en ’t jagt Soutelande hunne heldagtige ondernemingen, om na
quamen) in zee; waar by nog 3 andere het Oosten over dien woesten occaan te

schepen, die ik niet genoemt vind, ge vaaren, als van de heldenstukken (alomme

voegt zyn. met geregtigheid gepaart) tegen hunne
Den yden Maart nam hy by Forteven- gemeene vyanden,gegeven,en daar oy klaar

tura, een der Canarien,een Spaansche bark, getoont , hoe verre zy, by ’t genukkig
quam den zzsten in de baai van St. Vincent, voleinden van deze verafgelegene re zen,
een der zoute eilanden, ten anker, ver- al de Ouden overtroffen hebben; een zaak

loor daar ’t jagt Soutelande, dat tegen de die egter vry duidelyker uit hunne groote
klippen in spaanderen geslagen wiert veroveringen van landen en koninkryken,

Den 16sten Mey wiert eene Herman Ja en uit de magtige, en zoo rykgeladene
cobsz , wegens een aangeplakt briefic, vlooten, van daar na ’t vaderland te rug
waar in hy ze alle bedreigde te vergeven, gekomen, zal konnen blyken.
zoo men geen meer water uitdeelde, le Aangezien het nu niet ongevoegelyk
vendig van zyn schip Dergoes overboord wezen zal, op deze uitgezondene vlooten

der Nederlanders, alvoorens wy hunnegeaet
Den 24sten Junii quam hy aan de kaap, veroveringen in die gewesten beschryven,

vertrok den 4den Julii van daar met Hol¬ ook eerst die rykgeladene en dierbaare
landia, Dergoes, Oost- en Westzaanen, vlooten , die zy van tyd tot tyd na het
ontmoette den oden dito 7 Spaansche sche- vaderland te rug gezonden hebben, te
pen (waar onderd of s’gallioenen) welke laaten volgen, zoo zullen wy die van den
hy ontweek, verloor den 184e. Augustus beginne af, met de naamen der schepen,
den fiscaal Roose, op de Hollandia over der bevelhebbers over de zelve , ’t jaar
leden, en den schipper op ’t zelve schip, dat yder vloot binnen quam, en ook ze-
Adriaan Smal, den geden September, en dert ’t jaar 1614. met den netten inkoep
liep den z3sten dito op de reede van Batavia. van yder vloot, en yder schip, elk voor

Hy vond den opperlandvoogt van In zyn kamer, opgeven.

DERDE
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DERDE HOOFDSTUK.

Retourvlooten, en haaren Inkoop in ’t kort.

yy laaten dan hier volgen eene Oppergebieders der zelve, benevens ’t ge-De Re¬
tourvloo¬ korte Lyst van de Oostindische, tal der schepen, de nette jaaren, op welke

ten, en zy in Holland of Zeeland binnen gekomenRetourvlooten der Nederlan-
haaren

zyn, mitsgaders den inkoop van yder vloot.inkoop, ders, vervattende de meeste Naamen van de
in ’t kort, De Inkoop of lading.Het getal der schepen.

&amp;c.

3met weinig voordeel wederom.Cornelis Houtman, commies.1597.
4 vol Foelie, Nooten en Kaneel.Jaccb van Nek, zeevoogt.1599.

onderzeevoogt. 2 volFoelie, Nooten enNagelen.Jacob van Heemskerk,16050.
zeevoogt. 2 volladen.Wybrand van Warwyk,

7 volFoelie, Noot. en Nagel, &amp;c.Steven van der Hagen, Szeevoogden. volladen met Peper,Pieter Both,1601.
&amp;c.5

4Paulus van Caarden,
volladen met Speceryen,Schuurmans,

&amp;c.Veevoogden. 3 5Wolfert Hermansz.,1603.
2 volladen met Peper.Jacob van Nek,
8 volladen met Speceryen.zeevoogt.Joris van Spilbergen,1604
8 volladen met SpeceryenKaneel,Zecvoogt.Jacob van Heemskerk,1605.

en de lading van een Kraak.

4 volladen met Nagelen, &amp;c.Zeevoogt.SSteven van der Hagen,1606.
3'Daniel van der Lecq,
3zeevoogt.Wybrand van Warwyk,1607. 2 Svolladen met Peper, &amp;c.sOlivier van deViver onderzeevoogt.

Jan Willemsz Verschoor, opperhooft van 31608.

Bantam.

volladen met Nagelen.1Cornelis Matelief, ze-voogt.
4 volladen met Speceryen, Da-Paulus van Caarden, zeevoogt.1699.

masten, &amp;c.

1 volladen met Nooten enFoelie.
1610.

dito met Peper, Indigo, Zyde,4161I.
Cattoen, en Diamanten.

r volladen.1612.

1613.
99Dus verre den inkoop gegist 13100000

433526 - 4 - 021614.
r 511672 -1615. Pieter Both, opperlandvoogt van Indien. 45

566063 17 141616. 5
1773107 04 4Joris van Spilbergen, zeevoogt.1617.

19 -130554381618.
171074046 o

1619. 5
1 913136 - 15. 156Laurens Reaal,opperlandvoogt van Indien.1620.

6 1094-30 91621.
17767928 4 -151622.

9-13019098Jan PieterszCoen,opperlandvoogt vIndien. 131623.
10 -328356 131624.

u 13 -983460 9Joan van Hasel, toen hooft der vloot. 41625.

Geen Huigen Schapenham, (die van Batavia1626.

vertrok,dog in de Straat Zunda stierf)
en Herman van Speult, uit Suratte in
April 1626. vertrokken,die in Mocha

1926018 18- 1510in dit zelve jaar stierf.
1748099 6 141627. Jan Willemsz. Verschoor, onderzeevoogt.
2050367 -1628. Pieter de Carpentier, opperlandvoogt v Indien 32

o1132267 -1629.

2541215 - 4 491630. Pieter van den Brock, directeur van Suratte.
1506668- 16 121631. Antoni van Diemen, ordinair Raad.

32099772 -1632. Dirk van der Lee, Secretaris der Hooge 4
Pr—

Regeering.
198 37470533 - 17

JacobDd2
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de Inkoop.Het getal der schepen.
198 37470533 - 17 0

1861409 2 41633. Jacob Specx, opperlandvoogt van Indien. 7
1634. Philip Lucasz, extraordinair Raad, en land¬

1947269- 19 4voogt van Amboina.
2050036  10. 151635. Pieter Vlak. 6

opperlandvoogt van1636. Henrik Brouwer ,
1895349 8 -8Indien.

2673200 - 10- 108landvoogt van Tayouan.1637. Hans Putmans,
1638. Artus Gysels, extraordinair Raad en land-

71670070  12 -voogt van Amboina.
3079412 13 2landvoogt van Amboina.1639. Reinier Deutecom,

10 2842405I¬1640. Nicolaas Koekebakker, Japansch opperhooft. 9
2906116 17 II101641. Barend Pietersz., directeur van
3485191 14 -1642. Francois Caron, Japansch opperhooft. 6

3227882 - s¬a101643. Carel Hartsing, commandeur
7 2070666 - 10 -1644. Antoni Caan, extraordinair Raad.

2921806- 7 II81645. Paulus Crook, directeur van Suratte.
2529610 10 21646. Maximiliaan la Mair. 9

1647. Jeremias van Vliet,extraordinaar Raad
2151032  II-en landvoogt van Malacca. 10 I

2073630 8 ¬81648. Cornelis Wollebrand Geleynsz. 12

2243106 - s¬1649. Simon Pietersz. 9 4

1650. Arent Barentsz. Muykens , directeur van
1946417 ¬Suratte. 9 I9

1651. Cornelis van der Lyn, opperlandvoogt van
-

269993II u1Indien. 13

2813437 - uII 131652. Jan van Teylingen, opperkoopman. 13
8 29748091653. SGerard Demmer, ordinaris Raad. 16

1770429Pieter Kemp, Landdrost. 8 L.
1654. Huybert de Laresse, opperkoopman. 379034 -4 19

u1655. Ryklof van Goens. 10 2467112 I4
101656. Gaspar van den Bogaarde, extraordinairRaad. 2711914 - 2 4

-3023855 -101657. Matthys Crap, Equipagiemeester. 29
101658. Joan Cunaeus, ordinair Raad. II30O3274 - 14

1782792- 15101659. Isaac Koedyk. 14
II 71660. Pieter Starthemius, directeur van Bengale. 3195318 - I1¬

1661. Andries Frisius, Secretaris der Hooge Re¬
gering. 2133790 12 -9 4

1662. Arnold de Vlaming van Outshoorn, ordinair
Raad. 9 3354428 - 15 - f

1663. Herman Klenk van Odesse, Advocaat Fiscaal
van Indien. 10 3324894-3- O

1664. Dirk Jansz Steur, ordinair Raad. 12 2528824 - 17 1
Pieter de Bitter, commandeur.1665. 13 3648491 15 - 2

1666. Jacob Caeuw, commandeur. 1124180 -98

1667. Johan van Dam, extraordinair Raad, en
Landvoogt van Amboina. 12 3119060 - 78

1668. Jan van der Laan , sergeant Majoor op
Ceylon. 16 3155682 - II. 10

1669. Jan Thysz. Payart extraordinair Raad. 19 n4026480 18 - 4

191670. Mattheus van den Brouke, ordinair Raad 5O24149 - 15 6.

1671. Ysbrand Godsken, directeur van Persien. 18 5186414 - 145
1672. Aarnoud van Overbeck, Raad van Justitie. 402399815

4s
N

71673. Abraham Huybertsz, schipper. 1688316- II

1674. Nicolaas de Roy, Ziams opperhooft. 1836015 - 7O9 4
1675. Cornelis Valkenier, koopman en hooft in

Tonkin. 14 3549517 ¬ 12 - 8

1676. Nicolaas Verburg, directeur Generaal. 15 4127656 - 10 - 8
1677. Gysbert David Strandwyk, gewezen vice-

president van Schepenen. 15 3575483 - 4
1678. Constantyn Ranst, ordinair Raad II 2459738 : 13 -13
167g. Jacob van der Wayen, Raad van Justitie. 12 3889604 12 14

6053 169743850- 0 113

Sy-
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de Inkoop.schepen.Het getal der

696 169743859 0 113
1680. Sybrand Abbema, extraordinair Raad, en

3386576- 14. 6directeur van Suratte. II

13 5116897- 8131681. Ryklof vanGroens,deJonge,extraordin Raad.
1682. Ryklof var Goens, de Oude, opperland-

2987190- 6 12voogt van Indien. 8

101683. Henrik van Outhoorn, opperkoopman. 4901847 ii 9
Jorefas Vosch, command van Jaffanapatam.1684. 15 5080390 14 14

1685 Mattheus van Lugtenburg, opperkoopman
des Kasteels. 14 41937295 II

Willem Carel Hartsing, president op Ma-1686.

16zulipatam. 5568644 4 ¬14
16Daniel Braams, Boekhouder generaal.1687. 5630939 15  12

1688. 15JacobCoeper, command. van Java sOostkust. 4305812 - 2- s
Robbert Padbrugge , extraordinair Raad,1689.

en landvoogt van Amboina. 15 3092896 - o¬
16Johan Parve, ontfanger Generaal.1690. 3839468 914
8Jan Speelman, commandeur.1691. -I2400104

12Willem Kemp, schipper.1692. 6II4246388 -
15Johan van den Berg, koopman.1693. 3334134 - O

IIHenrik Pronk, schipper of commandeur.1694 2988926 -4. O

15 5154468 -1695. Reynier de Vos, Schepen. 82
121696. Jan de Wit, schipper. -3532243 - 10

191697. Hendrik Pronk, commandeur. 8 -5410517 ¬ 8

1698. Nicolaas Bichon, equipagiemeester. 19 O5373256 - 8
1699. Daniel Heinsius,extraordinair Raad,en vice-

18president van de Raad van Justitie. 5321289- 16 - 8
181700. Wouter Valkenier, ordinair Raad. 5298741 - O6

201701. Cornelis Keleman, schipper. 6293702 - II- 8
211702. Herman Voet, commandeur. 6726431 18 - O

181703. 677447 17Jacobus Broech, equipagiemeester. 8

8211704. Adolf Winkeler sergeant Majoor. 5382195 17 ¬
1705. 18Gerard Henriksz, schipper.

4603357 13  0
171706. Jan de Wit, equipagiemeester. 4719599 - 16 -

1707. Meynard de Boer, commandeur. 42484315 0
1708. Cornelis Jan Simons, extraordinair Raad,

18en landvoogt van Ceylon. 5219728- 15 8
1709. Ryklof Michael van Goens , vicepresident

18van den Raad van Justitie. 5477439 3 8
1710. Johan van Hoorn, algemeen opperlandvoogt

van Indien. 21 5732997- 18 - O
1711. Pieter de Vos, ordinaris Raad. 20 5311869- 6- O

1712. Pieter van Hoorn, opperkoopman. 21 86111822 - 9¬
1713. Joannes van Steeland, extraordinair Raad. 17 O46646434¬

211714. AntoniValkenier,opperkoopm des kasteels. 5260127 14- 8
1715. Corneiis de Vlaming, baanmeester in Bengale. 27 7739000 O 0
1716. Abrabam Douglas, algemeen bestierder van

den handel van Indien, of directeur
Generaal. 28 6825290- 7 81717. Henrik Bekker, ordinair Raad, en land-
voogt van Ceylon. 29 7299511 13  0

1718. Hayman de Laver, schipper. 24 7175000 O 0
1719. Gerard van der Seyde equipagiemeester. 30 8352000  0 0
1720. Michiel Landsheer, schipper. 26 7690000 0
1721. Josef Lotben, Fiscaal independent. 10235000 O 034
1722. N. de Haan, schipper. 32

dus 1481schep. 351683268- 4 123

Zoo dat de inkoop van alle deze vloo¬ gebleken is) opgetrokken zynde, een som-
ten (met de 131 tonnen gouds der eerste ma van drie honderd eenenvyftig millioe¬
derthien vlooten 'er by) te zamen (buiten nen, zes tonnen gouds drieëntagtig duizend
de laatste, die my, wegens ’t blyven van twee hondert agtenzestig gulden, vier stui-
ettelyke schepen ontrent de kaap, nooit vers, en twaalf penn. en een halve, beloopt.

Dd2 VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK.

De Retourvlooten met de naamen der schepen, zeevoogden, en haaren inkoop in
’t breede, tot ’t jaar 1722. inkluts.

De Re¬ pen, mitsgaders de nette inkoop vanPde voorgaande korte laaten wy
tourvloo¬ yder schip, en elk voor zyn kamer inhier ook volgen eene Lyst deren, net CRetourvlooten in het breede, ’t byzonder aangewezen, voor zoo verrede Naa-

my dat blykt, of opgegeven is.men der met uitdrukking van de naamen der sche-
schepen,

Zecvoog- in ’t jaar 1597. 10 Augusti binnen Texel.Onder den Commies Cornelis Houtman,
den, enMauritius.
haaren Squamen met weinig voordeel t'huis.Inkoop Hollandia.

in ’t bree- ’t Duifken.
de , tot Onder den zeevoogt Jacob van Nek, in ’t jaar 1599. 19 Julii binnen.’t Jaar
1722. in- Mauritius.
kluis Hollandia- geladen met allerlei speceryen van Foelie,

Vriesland. Nooten, Nagelen, Kaneel en Peper.
Overyssel.

Onder den onderzeevoogt Jacob van Heemskerk, in’t jaar 1600. April of Mey binnen.
Zeeland. 3vol Nooten, Foeli en Nagelen.
Gelderland.

Onder den zeevoogt Wybrand van Warwyk, in ’t jaar 1600. in Augusti binnen.
Amsterdam. S volladen.
Utrecht.

Onder den zeevoogt Pieter Both, in ’t jaar 1601. in Augusti of September binnen.
Zeven schepen, by naamen nietuitgedrukt. volladen.

Onder den zeevoogt Steven van der Hagen, in ’t jaar 1601. in October binnen.
De Zon.
De Maan. geladen met Foelie, Nooten, Nagelen, &amp;c.
De Morgenstar.

Onder den zeevoogt Paulus van Caarden, in ’t jaar 1601. in November binnen.
De Vereenigde Landen.

Het Hof van Holland. volladen met Peper, &amp;c.Delft.

Dordrecht.
Onder de zeevoogden N. Schuurmans enWolfert Hermansz, 1603. in April binnen.

Amsterdam.

De swarte Leeuw. volladen meest met Peper, met eenige Na-Onder de
De groene Leeuw. gelen en Foelie, ook Cubebe.eerste Hoorn.

Enkhuizen.
Gelderland.Onder de
Zeelandia. Svolladen met Nooten, Foelie en Nagelen.

tweede l't Duilken.

Onder den zeevoogt Jacob van Nek, in ’t jaar 1603. 15 Julii binnen.
Amsterdam.

geladen met Peper.3
Gouda.

Onder den zeevoogt Joris van Spilbergen, in ’t jaar 1604. 24 Maart binnen.
Het Schaap.
’t Lam.
De Eendragt. volladen.
De Maagt van Enkhuizen.
De Jager.

In ’t jaar 1604. den 30 Augustus.Nassau.
Erasmus van Rotterdam.

volladen met Peper, &amp;c.De Star.

Leyden.
Onder
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Onder den zeevoogt Jacob van Heemskerk, in ’t jaar 1605. binnen.Mauritius.
Rotterdam.
De Witte Leeuw.

volladen met Speceryen, en de Kraak al-Alkmaar, en nog een Kraak.
leen wel op 4o tonnen gouds geschat.Zierikzee.

De Hollandsche Thuin-

De Gans.

Hagen, in ’t jaar 1606. in Mey binnen.Onder den zeevoogt Steven van der
De Vereenigde Provintien.

Hoorn. volladen met Nagelen, &amp;c.
Gelderland.

Gouda.
Onder den zeevoogt Daniel van der Lecq, ’t zelve jaar in October binnen.

Amsterdam. (volladen met Peper, &amp;c.
Zeeland.

Vlissingen.

Onder den zeevoogt Wybrand van Warwyk, in ’t jaar 1607. in November binnen.
Hollandia. ( volladen met Peper, &amp;c.
Dordrecht.

West-Vriesland.

de Viver, in ’t jaar 1608. in Mey binnen.Onder den onderzeevoogt Olivier van
Amsterdam. S volladen.
De Witte Leeuw.

op Bantam, ’t zelve jaar in Mey binnen.Onder Jan Willemsz Verschoor, hoofd

De Vereenigde Provintien. « volladen.De Swarte Leeuw.

Medenblik.

’t zelve jaar in September binnen.Onder den zeevoogt Cornelis Matelief
volladen.Orangie.

in’t jaar 1609. den yden Augusti binnen.Onder den zeevoogt Paulus van Caarden,
Bantam.

volladen met Speceryen , Damasten,Terveer.

&amp;c.Erasmus.

1610. in ’t voorjaar binnen.

geladen met Speceryen.Banda.
3of 4.De verdere my onbekent doch ten minsten

In ’t jaar 1611. den 19den Maart binnen.
Hoorn.

Volladen met Peper, Zyde, Diamanten,De Geunieerde Provintien.
Indigo, Cattoene Gaaren, &amp;c.Rotterdam.

Ceyson.
In ’t jaar 1611. in ’t laatst binnen.

volladen.De Roode Leeuw met Pylen.

In de jaaren 1612. en 1613.
De naamen der ingevallene Schepen zyn my onbekent,

doch ten minsten 8 of 9 geweest.

Deze 77 schepen , yder maar op een tonne gouds gegist,
7700000 o 0bedragen dus na gissing
4snon60En de Kraak alleen wiert geschat op

11700000 0 0
Doch ik gisse, dat'er nog wel 12of13, welker naamen ik niet

kenne, t'huis gekomen zyn, die ten minsten nog wel 13 of14
1400000 0 0-tonnen gouds inkoop mede gebragt hebben, dus

is

23100000. 0. 0
Dat te zamen hondert een en dertig tonnen gouds op zyn

minst gerekent uitmaakt.
Spe-
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Specificatie van alle de Retouren , die zedert den Jaare
octroyeerde Oostindische Compagnie gezonden, en in

Jaaren. Maanden.Schepen. Amsterdam.

In ’t jaar 1613.
Terveer. vertrokken 1613. 30Dec.
De Swarte Leeuw. 266963 18. 430 dito.

De Heer Pieter Both, Oppergebie-
't.der van Indien, in jaar 1615.

't Hart. 1614.1796vertrokken
110369 18-6 NoV.De Provintien.
101522. 3.Gelderland. 6dito.

Banda. 148617. 4 1I30 dito.
360509. 6. 3

uDelft. II Dec.

In ’t Jaar 1616.
De Groene Leeuw, vertrokken 21160 5 101615.22 Octob.
Rotterdam. u1616. I Januari-
Mauritius. 15dito. 231099. o
De Dolphyn. 31Maart.
De swarte Beer van de kust. 88907. 21215April.

341166 8-7
In ’t Jaar 1617.

't Hart. vertrokken 1616. 12 Octob.
Amsterdam.

u 2o7497. 16 1013 Dec.
Nicuw Zeeland. 13 dito.

West-Vriesland. 1617.3IMaart.

In ’t jaar 1618.
De Orangieboom. vertrokken 1617 2 Nov.
’t Postpaart. 6dito.
De Eendragt. 235346- 1.17 Dec.
Walcheren. u17dito. 134986. 6. 4
Enkhuizen.

-
17dito.

’t Wapen van Zeeland. u31 dito. 243774. 10 3
—

De Eenhoorn. 31 dito. 145786- 15-31
De Fortuyn. 1618. IIMaart 30OO09-I6-III

681142 13¬
In ’t Jaar 1619.

De Witte Beer. vertrokken 1618. 25 Junii. 60490 16-
Tholen. 25 Julii. 143970- 1 5
Ziecikuee. 25 dito. 157705- O12

Mauritius. 12 Nov. 249883- 2¬5
n 310373-18. 6Delft -1619. 1IJanuani-

De Gouverneur Generaal Laurens
Reaal, in ’t Jaar 1620.De Eenhoorn. 1619. 6Augusti 87711. 215

De Goude Leeuw. 7Octob.
De Swarte Beer. 15dito. 123666. 18-a
West-Vriesland. 1621. 28 Januari
Dordrecht. 28 dito. 218085 18- 14

429864. 0 3De Orangiehoom.
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1613. uit Indiën naar Nederland aan de Generaale Ge-
de Jaaret , hier uitgedrukt, binnen gekomen zyn.

Enkhuizen. Summarium.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

Lys
433526- 4. 0

23982. 6-12

12718011 10
f11672. 4. 9

en 19244812. 9

Sadds - 16. 14

56606317 14L—
169488. o 9 u 136414 9. 3

173107. 4. 0

56526. 210
48766. 4. 9

140348. 3. 1
378760-16- 71

1305543. 19. 3

301675- 2 1
nevens de Goede-

ren van St. MichielAr
hoyrons-y 5

214262 15 11

1913136.15- 15Ee
Sche¬I. DEel.
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.
In ’t Jaar 1621.

81620. 1I Mey. 83308- 13-De Witte Beer.

95238. 531 Julii. 4De Vrede.
1¬26 Octob.Walcheren.

278068- 6¬1621. 7Januarii. 13Mauritius.
dito.’t Wapen van Hoorn.

8April. 315137. 6-13Leyden.
Pris 772653. 1. 4

In ’t Jaar 1722.
9 Julii.’t Wapen van Enkhuizen. -

20 Mey.Medenblik van de kust.
316066- 13¬ II16 Noy.Hollandia.

16 dito. 268324. 314Middelburg.
1622. 21 Januarii 275887. 14Gouda. 3

283046- 13 II21 dito.West-Vriesland.
151233 10¬30Maart.Schoonhoven.

743188. 2.1.
123942 1. 1530 dito.De Orangieboom.

Den Gouverneur Generaal Jan
Pietersz. Coen, in ’t jaar 1623.

106659. 2 26 SeptemDe Leeuwinne.
62753- 17¬I10 dito.Naarden.

211770 3 1421 Nov.Dordrecht.

263841- 12. 101623.Mauritius. IFebr.
645024 15 11

uI dito.Walcheren.
uI dito.Delftshaven.

I dito.Alkmaar.

24 dito.Goude Leeuw

In ’t Jaar 1624.
20 April.Schiedam van de Kust.

23499. 3 83Januarii1624.De Haaze.
2435882 0 8Leyden. 30 dito.

Tholen.

’t Wapen van Delft.
97725-8 Januarii.Heusden van Suratte. 912

3646123 13

In ’t Jaar 1625.
199064- 10¬ 224 AugustiSchoonhoven van Choromandel.
264604 19.1625. 27 Januarii.Hollandia- s
253027. 6Gouda.

71669615- 14
Middelburg.

Onder den Zeevoogtseen Huygen
Schapenham, in ’t jaar 1626.

461544. 16¬23 April.Dordrecht van Suratte.
203729- I¬Weesp. 23 dito.
159501-1425 MeyLeeuwinne van Choromandel. 3

25October’t Wapen van Hoorn.
u25 dito.’s Lands Eendragt.

6186075- 142 Febr.1616’s Lands Amsteraam.
156884. 132 dito.’s Lands Delft.

31167735- 19¬
2 dito.Rotterdam.
2 dito.Delftshaven.

-SMaart.’s Lands Darid van Choromandel



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

1161.78 r
203255-12 13

228100- 0 01
13019o14 9

130360- 6. 6
129606-13- 0

245984. 5.
150933. 912

rGoos v des

109310 18-14
222852. 9. 8

266763. 17. 11

135043. 010-
89443. 52 0

aerc s.
8m
. 128150. 0 4

Ee2

219

Summarium.

1094030- 1 9

17767924 15

1301909. 913

832835 10213

88346013. 9

11926o18- 18- 15
Onder
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Jaaren. Maanden. Amsterdam.Schepen.
Onder Jan Willemsz. Verschcor,

in ’t jaarOnderzeevoogt ,

1627.
294093- o¬ )1626. 12 Dec.Leyden. )

7u12 dito.Tholen. 150737. 0 0
12 dito.’t Wapen van Enkhuizen.

177035- 3¬12 dito.Schiedam.
433038- 15 925 dito.Goude Leeuw van Suratte.

¬ Pri 904166-192 5
17117318- 14Walcheren.

5’s Lands Orangie. 288698-12 15
—

Onder den Gouverneur Generaal

in ’t jaarPieter de Carpentier,
1628.

6 NoV.Fredrik Hendrik.
418676-18-Groot Hollandia 6 dito.

u’t Wapen van Delft. 6 dito.

’s Lands Hollandia- 6 dito.

-Galjasse. 6 dito.

38095212 13Dordrecht van Suratte 20 Dec.

327961- 2121Vianen. 1628. 13 Januari

In ’t Jaar 1629.
259802 5¬Prins Wilhem. 3 Nov.

232676- 8-Nassouw. 3 dito.
Vlissingen. 147977 18- 14
Terveere. 146753- 6 3

Pri

Delftshaven. 3 dito.
Leeuwinne. 171386- 13-17 dito. 4

663865. 7. 4
Grootenbroek. 1629. 18 Maart,

Onder Pieter van den Broek, Di-
recteur van Suratte, in ’t jaar

1630.
Utrecht. 348027. 21015 Dec.

Hollandia- 29993351415 dito.
Leyden. 27950 415 dito.
Dordrecht. 15 dito. 271031. 6 II

1196787 f¬
Fredrik Hendrik. 15 dito. 467899 4 10
't Zeepaard. 15 dito. 1135251 9

Pris

’t Wapen van Delft. u

’t Wapen van Rotterdam.
De Galjas.

Onder Antony van Diemen, Ordinair
Raad, in ’t jaar 163 1.

Deventer. 1630. 15 Febr. 205970 16¬O
Egmont. 15 dito 2279041- 2¬
Wassenaar. 15 dito. 5259221- 14.
De Leeuwinne 15 dito 92295-16- 10
Delftshaven. 15 dito. 11104613 14

947576. 3
Middeiburg. 15 dito.

I.Leeuwaarden. 15 dito. .
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Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

233322. 15-12

61060911 13

431033. 4. 13
337771. 714

88622 3. 4-
u 6534914. 3

294731. 5. 11al6o6-14- 12

u 52o5g-13 8

581424. 16- 3
373482. 7 298409. 19 15

9111o15 87

2898801013 J36ouræ- 2. 9
E0 3

221

Summarium.

1748099. 6.14

2oro367. 3113

1132263. 9

lisqtuis 4. 4

11506668. 16- 12
Onder
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Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.

Onder Dirk van der Lee , Secretaris
der Hooge Regering, in ’t jaar

1632.
Nassau. 196847 18- 10IJanuarii.1632.

Nimegen. 1dito. 223056- 19 15
Wezel. 737.8. 2I dito. 24773

isi 667442. 6II
Fredrik Hendrik. I dito. 252739- 4 3
De Galias. uI dito.

’s Gravenhage van Suratte. 556139010.31 dito. 7
Terveer. 547960-19 9

Onder den Gouverneur Generaal
van Indien, Jacob Specx, in

’t jaar 1633.
Prins Wilhem. 295405- 17 114 Dec.
Hollandia. 198880 o144 dito.
Amelia.

-’t Wapen van Rotterdam. 4 dito.
Nieuw Hoorn. ¬
Zuephen. 14 dito. 210352. 31

Amboina van Suratte. 1633.17Januarii 477790.13-14
1182428- 15 8

Onder Philip Lucasz, Extraordinair

Raad, en Landvoogt van Am-
boina, in ’t jaar 1634.

Wezel. 20 Dec. 27857714 15
Nassauw. 20 dito. 267379. 114
Miadelburg. 20 dito. 395947 1 9
Nieuw Amsterdam uit Suratte. 31 dito. 310568- 14 8

Pris 95652511¬
Vlissingen. 3I dito. 167542 14. 0

’t Wapen van Holland uit Persien. 31 dito.
Leeuwaarden.

Onder Pieter Vlak, in ’t jaar
1635.

Prins Wilhem- 30 Dec. 292758- 5¬
Zutphen. 30 dito. 272893- 14 6
Nieuw Zeeland. 30 dito.
Banda uit Suratte. 30 dito. 688078. 3 o
Egmont. 30 dito. 190097 13. 9 1443827.16. 6
Den Bosch. 30 dito.

Onder den Gouverneur Generaal
van Indien, Henrik Brouwer,

in ’t Jaar 1636.
Nieuw Amsterdam. 159826- 7¬31 Dec. 6
Wezel 31 dito. 210975- 2¬II
Hollandia. 183937- 10-31 dito. 6
Nassau. 31 dito. 154234. 33
Amboina. 1636. 9 Febr. 385414. 5

1094387. 8 10
Fredrik Hendrik uit Suratte. -IIJanuarii.

Maastrigt. 1635 31 Dec.
Nieuw Hoorn. 31 dito. r
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Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

70239. 2.6

800700. 312

347905-13-10
166063- 15 8

16501017. 10

563489.15- 9 194399 13 8

232854. 18-1.

4o1775- Of

204433-14. 4

524355- 01I
136413. 10 11: 140193. 8. 7

223

Summarium.

2o9g772 3. 4

1861409. 2. 4

194726919 4

Feoroois-io- 15

8-11894340.
Sche-
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Ainsterdam.JJaaren. Maanden.Schepen.
Onder Hans Putmans, Landvoogt

van Tayouan, in’t jaar 1637.
345335- sII29 Dec.

Banda
I422127 - 4¬29 dito.

Zutphen.
9313514- 329 dito.Prins Wilhem.

9476861- 1¬1637. 16 JanuariiZwol. 1557838 11¬
u1636. 29 Dec.Nieuw Zeeland.

1637. 16 Januarii.
Amelia van Suratte.

1636. 29 Dec.Leeuwaarden. eur
1637. 10 Januarii.

Enkhuizen.

Onder Artus Gysels, Extraordinair
Raad , en Landvoogt van

Amboina, in ’t jaar 1638.
323019- f C10 Dec.

Wezel.
254450 11.

9
10 dito.Haarlem. 206236-14 II10 dito.

Nassau. 6261266- 94Januarii1638.Amsterdam.
1051973. 010

1637. 10 Dec.Middelburg. ¬
10 dito.'t Hof van Holland.

¬
10 dito.Hollandia.

Onder Reinier Deutecom, Land

voogt van Amboina, in ’t jaar
163 9.

637483-18- 923 Dec.Zutphen.
212493332¬31 dito.Amboina.

264986- 15¬13 Januarii1639.L70.
117929 18. 5013 dito.Akkersloot.

151373214 14

23 Dec.1638.Fredrik Hendrik.
u23 dito.De Noordstarre,

1639. 13 Januarii.Nieuw Zeeland.

1638. 31 Dec.Maastrigt.

3 Ja¬Onder Nicolaas Koekebakker
pansch Opperhooft, in ’t jaar

1640.
346598- 10 1418 Dec.1639Amsterdam.
206247. 91418 dito.Harderwyk.
347977. 9148 Januarii.1640.Maria de Medicis.
302174. 2¬I8 dito.Wezel.
81037. 12 1231 dito.Petten.

1284035 5
1639. 18 Dec.Henriette Louwise.
1640. 31 Januarii.Nassauw.

8 dito.Breda
1639. 18 Dec.Nieuw Enkhuizen.

’s Hartogenbosch over Ceylon.

5j
155034- 10. 0
566832 16-14

655126-13 4
208783- 1.5
285639. 12 I

394216-10. 6
174528 8 4

-

u-
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Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

721867. 6.14 269738. 5u

123756. 612

27073010 9
16844011 7 178926- 9 13

1149549. 6. 10 41613011 10

Jooyaa-is-i0
227599. 18- 12¬

i ui7oo. 8. 3-
43668410 8.

FF
I. DEeL.

225

Summarium.

2673200- 10 10

loyooyo- a 7

3079412 13. 2

79laluer-
Sche-
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Schepen.

Onder den Directeur Barent Pie-
tersz, in ’t jaar 1641.

Banda.

Zutghen.
Salamander.

Nieuw Haarlem.

Heemsteede.

Fredrik Hendrik.

Middelburg.

Leeuwaarden.
Maastrigt.

Berkhout.

Onder de Heer Francois Caron, Ja-
pansch Opperhooft, in ’t jaar

1642.
De Vogel Struis.
De Olifant.

De Walvisch.

De Snoek.
Nieuw Amsterdam.

Wezel.

Nieuw Zeeland.

De Vereenigde Provintien.

Breda.

Onder denCommandeur Carel
in ’t jaar 1629.Hartsing,

De Tyger.
De Vrede.

Zutphen.
Nassauw.

Middelburg.
Henriette Louisa.

’s Hertogenbosch.
West-Vriesland.
Nicuw Enkhuizen.

Nieuw Rotterdam

Onder de Heer Antoni Caan, Ex-
traordinair Raad, in ’t jaar

1644.
De Walvisch.

De Vogel Struis.

De Salmander.

't Hof van Zeeland.
De Provintien.

Breda.

Leeuwaarden.

en NIEUW OOST-INDIEN,
Amsterdam.Jaaren. Maanden.

4O1184. 5¬30 Nov.
8417514. 1430 dito.

360083- 16¬30 dito. )
7¬357101-1641. 8 Januarii 3

69678- 10. 103I dito.
1605562 13- 12

364572 31640 30 Nov.
u 388515-10 230 dito.

u30 dito.
78 Januarii.1641.

8 dito.

625158- 0 613 Dec.

620646- 7 1513 dito.
158775. 51013 dito.

115264 14. O13 dito.

247803- 3¬13 dito.

242615- 3 613 dito.
2210289 14.

513061 1 3
u

-
352470- 2 10

—

8338488-14.12 Dec.
493015- 1 412 dito.

295388. 7 1012 dito.

21887115 412 dito.
1345763- 18 10

255005- 612-
403371-12 5

Prs

u
-

1643. 14 Januarii.

15365617. 824 Dec.

314045- 19 1024 dito.
147346- 2 31644. 5Januarii

715048- 19¬
41C457. 19. 9
356484. 9. 6

9
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Hoorn.Delft. Enkhuizen.Rotterdam.Zeeland.

a75306713- u )J todtose A1717o1 9
98571. 17. I)

865531. 313 Aoye e a

I658376-19-
17oo7T 1 3

474009- 13- 0
u 241073 113

249587. 10

v6ool- 8115 330927. 12 15
257747. 8.14

FF2

227

Summarium.

too611i6. 17. 11

348519114. 6

3227882 5.5

tornfts to¬f
Onder
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Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.

Onder de Heer Paulus Crook, Di-
recteur van Suratte, in ’t jaar

1645.
De Olifant. 24 Dec. 337386 13¬4
Malacca. 361723-14. 324 dito.
Nieuw Haarlem. 633403 - 01224 dito.
Banda. 298915 8 224 dito.
De Post d’Adviso. 1645. 12 Julii. 40680 3¬

1672108- 19.
Orangie.
Nieuw Zeeland.

Nieuw Delft.

Onder Maximiliaan la Mair , in
’t jaar 1646.

De Tyger. 348219. 1¬18 Dec. 15
De Walvisch. 343125- 19¬18 dito. 9
De Vrede. 242849101318 dito.
Zutphen. 168473 19¬I18 dito.

1102668- II-'t Hof van Zeeland.
Henriette Louisa.

Nieuw Rotterdam. u .

West-Vriesland.
Nieuw Enkhuizen.

Onder Jeremias van Vliet Raad Ex
traordinair, en Landvoogt van

Malacca, in ’t jaar 1647.
De Vogel Struis. 22 Dec. 274375- f¬
Malacca. 242090 f¬22 dito.
De Salmander. 22 dito. 1211434. 4.
De Olifant. 22 dito. 209496- 19 II
Nieuw Haarlem 22 dito. 183017.17. 2

1120414 II¬De Provintien.
u

Zeeland.

Schiedam.
u

Breda.
Leeuwaarden r

Onder Cornelis Wollebrand Geleynsz,
in ’t Jaar 1648.

De Walvisch. 4Januarii 275362 11 15
Zutphen. 4 dito. 177495-16- 14
De Tyger. 4 dito. 197114- o¬
De Vrede. dito. 131779.18- 3
De Koning van Polen. 4 dito. 22130- 4 8

803982I IIGennge.
Henriette Louisa.
Noord Monster.

Delft. ¬ .
Rotterdam.

West-Vriesland.
Enkhuizen. J¬

8

6

-
175981-17 O
301657 8 6

7
u

46899514. 0

133820 6 10

30655319 15
218334.115

N

266955- 6 5
137472. 5 5
108812 2 1
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Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

877639- f¬ 372058- 3. 0 12921806. 7 11

602816- o10
F307569- 19¬

289925-14.14
226630- 3. 15. 252961010 2

5248881014
185699 17 12

173704-12. 5: 146324 18. 6¬
Jarsiosir. 1

513239 13- 11
239629 18- 10

203836- 7¬riocou-y-
146919. 18I

Jao73630- 8. 8
Sche-FF3
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Amsterdam.Jaarex Maanden.Schepen.
Pietersz, in ’t jaarOnder Simon
1649. 31321110 220 Januarii.Malacca.

287018- 10- 1420 dito.Princes Rojaal.
254242. 6-20 dito.Olifant.

3281805- s¬20 dito.De Vogel Struis.
78274. 16- 1420 dito.De Dromedaris.

1214552. 9. 4
281646- 167 92o dito.De Provintien.
278623- 6- 9

't Hof van Zeeland.

Schiedam. -
u

Zeelandia.

Onder Arent Barentsz. Muykens, Di-
recteur van Suratte, in ’t jaar

1650. 322860 18 13IIJanuarii.Diamant.
182960- 9IIII dito.Zutphen.
206123 -7 IIII dito.De Salamander.
162246-16- 14iI dito.De Lastdrager. 87419-13-

221323-113II dito.Geunge
191364. 94Henriette Louisa.

-Rotterdam.
Breda.

¬

Leeuwaarden.

Onder den Gouverneur Generaal
van Indien, Cornelis van der Lyn,

in ’t jaar 1651.
6258981 1331 Dec.De Walvisch, de Heer Arnout Heusen.
5284176-14.31 dito.De Princes Rojaal.

12256074 17¬31 dito.De Olifant.
II251272 19¬31 dito.Malacca.
8203443- 1¬22 Januarii.1651.De Reyger.

1253949. 6-10
252439. 17 121650. 11 Dec.'t Hof van Zeeland

— 26695318- 9Ii dito.De Provintien.
Po

II dito.Nieuw Zeelandia-
II dito.Delft.

22 Januarii.1651.West-Vriesland, zyn Edt-
22 dito.Nieuw Enkhuizen.

Onder Jan van Teylingen, Opper-
koopman, in ’t jaar 1652.

354744. 3 4De Diamant.
287628-12.De Vogel Struis.
23725314.De Vrede
291160 7¬De Salimander.
200622- 6-De Lastdrager.
156746- 16-De Koning David.

1528155 18 10
305780 4. 4De Prins Wilhem.
327499. 52 9Orangie.
1584295 IHenriette Louisa.

Rotterdam.
Breda.



Zeeland.

560270- 3¬

415688- o¬

119393-16-

r
r

791708- 15-

2

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Hoorn. Enkhuizen.Rotterdam.Delet.

15587711. 5
312406. 1. 5

251574. 210

21o1gz. 17.. : 19481015 8

257132. 6. 8
233504.19 15 246007- 18- c

18990214

267612 11.
225960 8. 8

231
Summarium.

2243106. 5. 4

1946417. 9¬ t

2699991 13

1a813437. 13 13
Geden
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Jaaren. Maanden. Amsterdam.Schepen.

Onder de Heer Gerard Demmer, Or-
dinair Raad, in ’t jaar 1653.

42692917 3De Perel.
371598- 10 1IPrinces Rojaal.
373529. 013Malacca.

403099- 5 8De Olifant.

275708-11 4De Walvisch.
1850865- 5¬

't Hof van Zeeland.
-uDe Provintien.

Enkhuizen.

Onderden Landdrost Pieter Kemp,
in ’t jaar 1653.

28254814.De Phenix.
299589-12.De Salmander
14184351De Koning David.

723981-12 1I
-Prins Willem.

Orangie.

De Leeuwinne.

TNieuw Rotterdam.

u ¬De Avondstar.

Onder Huybert de Laresse, Opper-
koopman, in ’t jaar 1654.

85797. 15-Muiden. 7NOV.
104527. 6-Weesp. 7 dito.

190325- 15
Ter Schelling. 7 dito.
De Vergulde Draak. 7 dito.

Onder de Heer Ryklof van Goens,
in ’t jaar 1655.

De Perel. 421417 133¬22 Januarii

182545-De Princes Rojaal. 11422 dito.

241497. 5De Dolfyn. 22 dito.

274114De Gideon. 81322 dito.
86266-De Jonge Prins te Paard, 1April.

Neen gehuurd Schip. 1208540. 0 1
IDe Koning van Polen. dito.

Tertholen. I dito.

Henriette Louisa. i dito.

Dordrecht. I dito.
5

uBreda. I dito.

Onder de Heer Gaspar van den Bo-
gaarde, Extraordinair Raad,

’t jaar 1656.in
De Provintie van Zeeland. 24 Dec.
't Hof van Zeeland. -24 dito.

Malacca. 24 dito. 254955
24 dito.De Walvisch. 222836- 3 15

De Olifant. 24 dito. 317938- 11- 8
Orangie. 24 dito. 493578. 13 15

24 dito.Enkhuizen. 23588014. 9

1525189
De Phenix.
Nieuw Rotterdam.

De Gekroonde Leeuw

4.

7
334362. 412
444703-13- 7

Por
—

3O5126-14. 3

25993210 10
Poi

u

240625- 17. 0
149476-11 14

274586513

263982.12. 1

21699914 II



Zeeland.

779065-18- 3

565059 412

88122. 7.

66468814 11

-

480982. 6- 12

I. DESL.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 233

Enkhuizen. Summarium.Hoorn.Rotterdam.Deait.

344878 1210
2974809. 16- 4

133278.510
231029. 613-- 117080 14. 4

1770429. 4. 3

100587 10 7
379034. 19 11

288282. 812
305601- 0 9 J467112. 4. I

dr
315985. 16. 15

23871411.5 2.4H2711914
Sehe¬Gg



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,234

Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.
Onder den E. Tbys Crab, Equipagie-

Meester, in ’t jaar 1657.
Prins Willem. u

- uHenriette Louisa.

De Avondstar. -

’t Wapen van Amsterdam. 274060- 13 -12
’t Wapen van Holland. 240722 0¬

Amersfoort. 229229- 19¬
Aarnhem. 76718 0¬

Prmis 151119013 8
Dordrecht. l- eu

't Slot Honingen. —

West-Vriesland. -

Onder de Heer Joan Cuneus, Ordi-

nair Raad, in’t jaar 1658.
De Peerel. 407049- 912
Malacca. 25819713 5
Princes Rojaal. 3O2194. 15
De Olisses. 175077  II

Pri 1142519. 6- 11
Orangie.
t Hof van Zeeland. en

Hector.
Achilles.

Enknuizen.

De Gekroonde Leeuw.

inOnder den E. Isadc Koedyk ,
’t jaar 1659.

Amersfoort. 28346118. 6
t Wapen van Amsterdam. 233025414
Naarden. 80766- 3. 3
Erasmus.

54669 1615
651923- 3-De Provintien.

’t Jagt Vlissingen. -
eu

De Phenix. 7 n

Zierikzee. uDe Walvisch.

De Olifant.
eu

Onder de Heer Pieter Sterthemius,
Directeur van Bengale , in

’t Jaar 1660.
’t Wapen van Holland. 696374- 11. 2
Princes Rojaal.

370316-11 5
De Feerel. 308201514
De Vogelzang. 91409 514
Hilversum. 27778112

1494086- 15-Prins Willem. .

't Zeepaard. .

Dordrecht.

’t Slot van Honingen.
Weit-Vriesland. ¬

Aarnhem. ¬ ¬

6

8

301720 10 15
306980 3 8
22297913 4

348790 8 7
3454774 10

232134. 8 I
117854.10

or

u

493167 43
198502 15

.

¬



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Hoorn.Rotterdam. Enkhuizen.Delft.Zeeland.

831680. 7 11

16672118. 6
323848. 4. 4

---. 19o414.5.5

694267-13 1
146872 9

191940- 9 9-
- 361516-12 12

466158- 3. 3

349988- 811
202700. 712

142837. 1.5:
213762. 310

. 22157111. 2

691669 6 0 221080. 9 10
2477191013

- 264335 13 1764t6- 16. 8

Gg2

35

Summarium.

3o23855. 2. 9

3003274. 14 11

178278215 14

3195318- 11. 7
Onder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,236

Schepen. Jaaren. Maanden Amsterdam.

Onder den E. Andries Frisius, Secre-
taris der Hooge Regering, in

’t jaar 1661.
’t Wapen van Amsterdam. 17 Dec. 353728-14. 8
Amersfoort. 325979 15 14
Malacca. 291879. 615
Venenburg. 149818 5 0
’t Kalf. 68535 11-

1189941 13 10
't Hof van Zeeland. 278431. 4. 8

uOrangie. 283223- 7 12

Mars

De Nagelboom.

Onder d'Heer Arnold de Vlaming
van Outshoorn, Raad Ordinair,

in ’t jaar 1662.
’t Wapen van Holland. 520565-11. 923 Dec.
Marzeveen. 50184313 14

475O59- II-Aarnhem.

83318-10 5De Anjelier.

De Ojevaar. 13203- 1. 2
Prmis 1723990. 7 15

¬ uDe Prins Wilhem 412482. 8 14
De Princes Rojaal. 406556- 0

i

De Phenix

De Gekroonde Leeuw.

Onder den E. Herman Klenk van
Odesse, Advocaat Fiscaal van

Indiën, in ’t jaar 1663.
’t Wapen van Amsterdam. 486707. 13-626 Dec.
Amersfoort 448518- 7¬3
De Peerel. 429012 1¬
De Wassende Maan. 221879. 13-
Nieupoort. 92768- 19- II
’t Roode Hart. 81761 110

1760642 16- I
Walcheren- u 4428015 0
't Hof van Zeeland. -

367072 91I
Pri s¬

’t Slot van Honingen.
De Jonge Prins.

Onderd’E. Heer Dirk Jansz. Steur,
Raad Ordinair, in ’t jaar 1664.

Orangie. 21 Dec.
340496- 4 15't Zeepaard.
156240- 9 10

Achilles. 182731 1 5

Marzeveen 371244. 212
Kennemerland. 356151. 6- 1
Rynland. 248213 18. 12
't Huis te Swieten. 254559 8¬
De Beurs van Amsterdam. 64899 8- 3
Loosduinen. 74045 - o¬2
't Advysjagt de Meyboom., van 23 Januarii. 2300 o¬

Ceylon. 1371413 4. 3Dordrecht.

De Nagelboom. g -



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

561654- 12. 4 C
169187 10¬- 213006-16. 6-

819038- 9. 3
371968- 6 3

r
439431 12r

829553- 4II)
733397910¬

: 400718- 11 13

67946715-14

255106- 6¬o
G3

237

Summarium.

2133790 12 4

3354428. 15. 5

13324894-3 0

2528824. 17. I
Sche¬



OUD238

Schepen.
Onder den E: Pieter de Bitter

Commandeur, in ’t jaar 1665.

De Phenix.
De Nootenboom.

De Ryzende Zou-

Brederode.
’t Wapen van Hoorn
Amstelland.
De Coge.
Nieuwenhove.

Walcheren.
Diemermeer.

De Ojevaar

’t Slot van Honingen.
De Jonge Prins.

Onder den E. Jacob Cauw, Com
mandeur, in ’t jaar 1666.

De Wassende Maan
De Vogelenzang.
Venenburg, van Bengale, enCeylon.

Buyenskerk.

’t Kalf, van Bengale, en Ceylon-

Meerman.

Elburg.

Onder den E: Heer Jchan van Dam.

Raad Extraordinair, en Land-
voogt van Amboina, in

’t jaar 1667.

Zuidpolsbroek.
’t Wapen van Amsterdam.
Amersfoort.

Esperange.
Sparendam, van Bengale, enCeylon

Nieuw Middelburg.
Walcheren.

Opperdoes van Bengale, enCeylon.

Hazenberg.
De Eendragt.
’t Kasteel van Medenblik.

Cecilia, van Bengale, en Ceylon-

en NIEUW OOST-INDIEN,

Jaaren. Maanden- Amsterdam.

297326- 1. 12

293688 4 15
288400 15 -
296773- 9II
300464 1313
282785 13 3
67972162 6
77251-14. 12

—1904663- 10¬I.

138867. 7 9
118033- 1. 4
388946- 0 2

645846- 8 15

375847. 5 0
367680 8 14
361119 18-r
116032. 9¬ 3
12664. 1¬ 5

1453344.215

-

-
.

.
¬

e u
— r

34696.4. 13 9
2720872

300246- 4- 2

110760 814

206353-115

327501 1 7
- 363373- 2 9

126910- 3 9
7

-



-

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

NL
386122- 12. 2

3438407. 15¬

317114. 13
88721. 10

. 72498-18- 7

817793- 7. 9
195537-10 15

26654512 13
- acuroo-i6- 4

12326917. 0r

239
Summarium.

364849115. 2

1124180 9. 8

8110060-
Onder



240 OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.

Onder Jan van der Laan, Sergeant
Majoor op Ceylon, in ’t jaar

1668.

’t Wapen van Hoorn 156287.6 Octob. 13
Alphen. 6 dito. 133015-414De Hollandze Thuin. 6 Dec. 40 3209 - 4
Kattenburg. 6 dito. 292165-4¬
De Vryheid. 23 dito. 428343 16.

Amerongen. 155960 8.23 dito. O
De Wassende Maan. 131791- 19 2
Vlaardingen. van Ceylon 1668. 24 Januarii 5239015
Loosduinen. 15 94833

Pri 1801499. 14
’t Wapen van uMiddelburg. 11667 6 Dec
Oudshoorn. 6 dito

De Tyger. -6 dito. en

Dordrecht.
¬

u
6 dito.

De Sprecuw. u31dito

De Jonge Prins. 23 dito.
Constantia 6 dito.

Onder den E. Heer Jan Thys2
Payart, Raad Extraordinair,

in ’t jaar 1669.

Zuidpolsbrock. 1 Dec. 351202 o¬
't Huis te Velzen. 211398- 1-I dito. O
’t Wapen van der Gouw. 165037- 7¬1dito.
Oostenburg

362274. 3¬14 dito.
De Handelaar 209841.17. 1414 dito.
’t Stigt van Utrecht. 20 dito. 3O1134. 19
Papenburg 1669 979631 Januarii 2

De Coge.
242396- 1528 dito. 15

Muizenburg. 157522- 14 II
Brederode. van Ceylon. 179195- 14.1
Sparendam.

203208- 8-

Prmi 481008- 6-’t Wapen van Terveer -1668.
u1 Dec. l

De Ryzende Zon.
-I dito

Nieuw Middelburg. -20 dito.
Hazenberg. 1669 31 Dec.

’t Wapen van Rotterdam 1668.
u1 Dec. l.

De Vrye Zee. dito.
Voorzigtigheid. 20 dito.
Batavia.

udito.

9

207691 4 3
174175 16 3
196997 17 II

—

u
7 u

150632. 6 9
15416110 14
37345117. 8

139223- 18 13



Zeeland.

178864 18.

n

12817469. 13-

1

—

I. DEEL.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

209943-14-
c170219 1¬ 26812920 14

127026- 9. 6

e 205520- 9. 7
21813814 13

16098914. 15
143353. 18. 12-

Hh

241

Summarium.

3155681 10

do26480 18. 4

Sche¬



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,242

Jaaren. Maanden. Amsterdam.Schepen.
Onder den E: Heer Mattheus van

den Brouke, Raad Ordinair,

in ’t jaar 1670.

38895711. 618 Nov.De Hollandze Thuin-
265612. 3118 dito.Amersfoort.

277685- 11-18 dito. 6van Leyden.De Burgt
284697 o¬18 dito.Ternate.

471911 15- 8Damiate.
408196- 1¬Tulpenburg.
23481314Osdorp.

10667019¬cUitdam.

1670. 15 Januarii. 249916- 4- 10De Beemster van Ceylon.
2545996- 15

u’t Wapen van 1669. 18 Nov.Zierikzee.
’t Wapen van 18 dito.Middelburg.
’t Wapen van 18 dito.Tergoes.

18 dito.’t Wapen van Vluissingen.
1670. 15 Januarii.Oudshoorn.

Delftshaven. 1669. 18 Nov. .
De Eendragt.

n mDe Jonge Prins.
’t Kasteel van Medenblik.
De Gekroonde Vrede.

Onder Ysbrand Godsken, Directeur
van Persien, in ’t jaar

1671.

’t Stigt van Utrecht. 377812. 8 10
’t Wapen van der Gouw. 28191911 13
De Vryheid. 405686- 11
Zuidpolsbroek. 374652. 3¬
Wimmenom. 1671. 31 Januarii 148315 3- 12
Zaxenburg 138285. 11031 dito.
't Huis te Velzen 425128- 16-
Spanbroek. Gvan Ceylon

104405- 17 13
Kattenburg.
Zoetendaal. 188139. 1.10

444344. 6
Nieuw Middelburg.
’t Wapen van Terveer.

¬Prins Willem de Derde.

De Vrye Zee.
Dordrecht.

5u’t Wapen van Hoorn.
De Gereehtigheid.

’t Hof van Breda.

7

24201315 13
191261- 3 7
179370- 1. 0

39309714 12

228155- 2 22
m

4o7153- 4. 9

369096- 16- 5
27415018- 1
372659. 12. 2

om

En a

n

u



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Zeeland. Delft.

1233897 17. 23
1136382 9 I

n 312624. 10. 3
281732. 3 I

228865. 8. 8
207395- 6 8

142306011 1 zo88s.-8
374168- 14. 1

4g- 248480 13- 7
207625-

190245 18 13

Hh 2

243

Summarium.

ro14149. 15-63

1186414. 514

Onder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,244
Amsterdam.Jaaren. MaandenSchepen.

Onder Aarnoud van Overbeck, Raad
in ’t jaar 1672.van Justitie,

¬u 170848- 1121672. 20 Januarii.van Ceylon.Swaanenburg u
365615- 6-II1671. 18 Dec.Tidor.
325845. 61218 dito.Zierikzee.’t Wapen van

¬ 144587. 8 I18 ditoder Goes.’t Wapen van
17142. 17 71672. 20 Januarii.van Ceylon.'t Dolphyntie,

392921-920 dito.Ternate.
366601¬ 3.20 dito.Oostenburg
330505-1420 dito.De Voorzigtigheid.
118006 18-3I dito.Goyland.
133460- 3. 123I dito.Grootenbroek.
217055-1 1020 dito.Spaarendam, van Ceylon

— 1558550. 914
u18 Dec.1671Delftshaven.

nuu u18 dito’t Wapen van Rotterdam. -18 dito.De Gekroonde Vrede
18 dito.’t Kasteel van Medenblik.

Onder Schipper Abraham Huy-
bertsz, in ’t jaar 1673.

Febr.’t Wapen van Terveer. 374474. 15. 5
dito.Alphen.

9161- 10- 121dito.van 1673.De Hoeker de Kokmeeuw
383636- 4. 1Ceyson. u

9 dito.Pynaker.
—

.
9dito.Europa.
9 dito.De Starmeer.
9 dito.Paapenburg.

Onder Nicolaas de Roy, Ziams Op-
perhooft, in ’t jaar 1674.

332918- 7 12 Febr.De Burgt van Leyden.
373944 1011dito.De Hollandze Thuin.
20829 4. 3dito.De Hoeker de Swemmer, van

727692. 15Ceyson.
u 252344. 10. 62 dito.Nieuw Middelburg

283226- 2. 2dito.Prins Willem de Derde.
ii

u2 dito.Buuren.
uu.

dito.De Beemster.
dito.Spanbroek.
a dito.’t Hof van Breda.



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

n

teyt
373660- 18- 11-

- 253777.17. 13-
- - -

395576-16-

Jondt-s

iou5 u
213744. 3. 6

— 268643. 6¬
263014- 1¬

135167 13 13
126099. 6-12

127950 15-— 1635744. 9

Hh 3

245

Summarium.

4023998- 3 4

11o88316. 7. 1

1836015- o 4
Sciic-



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,246
Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den E. Cornelis Valkenier

Koopman en Hooft in Tonkin,
in ’t jaar 1675.

6162972. 15¬1675. 7Januarii.De President, van Ceylon.
353214. 2¬15Nov.Macasser.

29352813-15 dito.’t Stigt van Utrecht.
366031 16¬30 Januarii.Asia.

3.145644- 10’t Wapen van Alkmaar. 30 dito.
300599- 4.Sen Briel, van Ceylon.
14364. 197 dito.De Hoeker de Quartel, van Ceylon- 5

1836355 14.
’t Wapen van Zierikzee. 7 dito.
Tidor. 1674. 15 Nov.

u¬De Vrye Zee. 15 dito.
—De Eendragt. 15 dito.

-De Jonge Prins. 15 dito.
lDe Vryheid. 15 dito.

n¬’t Wapen van Tergoes, van Ceylon- 7Januarii.

Onder den E: Heer Nicolaas Ver-
burg, Directeur Generaal, in

’t jaar 1676.
Ternate. 17 Nov. 550326- 3¬
Sumatra. 17 dito. 425982 f¬
Oostenburg. 17 dito. 399279- o15
De Hoveling. 2¬125499- 217 dito.
Ceyson. 6193085-1676.
De Voorzigtigheid. 18-167359¬

De Beemster, van Ceylon- 797915- 2
—Pris 1955847¬

Hendrik Mauritz. 1675. 17 NoV.
Couwerven. 17 dito.
De Alexander. 17 dito.

-
Sparendam, van Ceylon. 17 dito. r’t Eiland Mauritius. u

17 dito.
Africa. -17 dito.
America. 17 dito.
De Blaauwe Hulk. 17 dito.

Onder den Commandeur Gysbert

DavidStrandwyk, Vice-president
van Schepenen, in ’t jaar 1677.

De Burgt van Leyden. 417081- o¬21 Nov. O
De Hollandze Thuin. 21 dito. 17331. 16-
Europa. 21 dito. 377739- 1¬
Alkmaar. 302277. 13.
De Geele Beer. 66665¬
De Juffrouw Maria.

Roemerswaal, van Ceylon. 85736. 1¬1677. 26Januarii. 2

1726825- 1614
uTidor. 1676.21 Nov.

Willem Hendrik. 21 dito.

’t Wapen van Tergoes, van Ceylon ¬
.677. 26Januarii.

Delftshaven. 21 Nov.1676
Hellevoetsluis. u21 dito.

uDen Briel. 21 dito.

De Gekroonde Vrede. 21 dito.
De Eendragt.

3

7

-

.

295332. 8. 9

7337695- 3

-

437248- 9 8

319972. 1.12

16983511 0
103407 0 O

351954-14. 6
344023- 1914

112024.17 8

es



:

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

0633027- 12-
210177. 2 8

216086- 19 12
235973- 16--

258232. 1. 8
159664. 514

1030463- 2 4
6u 280655- 4¬

327262 3. 4
7

307597-11 4
225831. 513

113527 12

808003 11 12
206847. 6-10

22275318- 4
21116913 15- 191787 11¬

94r67. 13.
u -

247

Summarium.

354951712 8

4127656- 10. 8

43775483 Onder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,248
Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den E- Heer Constantyn Ranst,
Raad Ordinair, in ’t jaar 1678.

24 Nov. 3O1339. 4 3Asia-
24 dito. 71708 ¬De Vrye Zee. 3
24 dito. 331456- 16¬ 9De Vryheid. 3024 dito. 257494- 4¬Nieuw Middelburg.

228 Dec. 184177. 14't Huis te Velzen.
1347176 3

28 dito.Couwerven, van Ceylon.
-24 Nov.Kortgene.

24 dito.Zierikuee.
Febr.1678. 14Poelo-rhun.

14 dito.De Krygsman. r
Bloemendaal.

Onder de Heer Jacob van der Wayen.
Raad van Justitie, in ’t jaar 1679.

4157. o¬Dec.De Snoeper.
587485- 8 1Fcbr.1679.Africa.
542863- 10¬America.
318962- 3¬12De Fluit Jonas.
286366 15 111679. 10 JanuariiCeylon, van Ceylon.
12042 171De Quartel. 2 1751877.14. 13
uHenrik Mauritz.

Macasser.
u10 dito.Sen Briel, van Ceylon-

u
Zilverstein. .

¬Hellevoetsluis.
—De Juffrouw Maria.

Onder den E'Heer Sybrand Abbeme,
Raad Extraordinair,en Directeur

van Suratte, in’t jaar 1680.
u

24 Nov’t Land Schouwen.
24 dito.Tidor.

s1680. 16 Maart.'t Huis te Merwe.

638350. 6. 61679. 24 Nov.Europa.
379979. 5824 dito.St. Andries

65O133- 413 OctobDe Hoeker de Romein.
316931 17 111680. 16 Maart.Ternate.

7191426- 9¬8 JanuariiSumatra, van Ceylon
iis 61576821. 3¬

Tertholen.
Asia.

11679. 24 Nov.Schieland.

8

u

137177 8 9
342863 13- 11
355181-15. 6
102133- 16- 13

455872-17 4
422228- 114

196095 4 6
o—

u

u

31789012

335876- 10 I
207267 13- 10

u



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

937556-14 7
170019. 6-

104986-1013

1074196- 3- 8 T
238738.10. 9¬

337618- 12. 2-
u

15vvyy- t

15286- o11 15824. 6-14
Ssvoys-i5. 13

170753. 15- 13 169539 13-13a
21036715 0 16311829  7

11
I. DEEL.

249

Summarium.

Ja4sg738-13213

iBsooo- 12. 14

13386776.14. 6
Sche-



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,250
Amsterdam.Jaaren, Maanden.Schepen.

Onder Ryklof van Goens, de Jonge,
Raad Extraordinair, in ’t jaar

1681.

487579.13- 427 Nov.China.
472275- 16- 1327 dito.Alkmaar.

514744. 16-23 Dec. 9Zilverstein.
438744. 1113 Januarii.1681.De Vrye Zee.
1665513 dito. 3Java.
199791- 16 921 Maart.Spaarwoude.
260849 10¬1414 Januariivan Ceylon.Oostenburg,

2540946- 9

- g-Nov.1680. 27De Burgt van Leyden.
.27 dito.Willem Henrik.

23 Dec.Mauritius.
1681. 21 Maart.De Geele Beer.

14 JanuariiHenrik Mauritz, van Ceylon.

1680. 23 Dec.De Blaauwe Hulk.

Onder den Ed-Hr Ryklof vancoens

de Oude, Gouverneur Generaal
van Indien, in ’t jaar 1682.

26 NOV.’t Land Schouwen. 371726- 213
en26 dito.Arrica. 458871. 2101

De Hoeker de Posthoorn. 26 dito. 354- 213

Koeverden, van Ceylon 1682 397164-20 Januarii 13.
Wester-Amstel, van Ceylon. 20 dito. 117919- 10. 3

1355035- 1¬
De Hollandze Thuin. 1681. 20 Dec.

De Vryheid. 20 dito.

Coetgene 1682. 20 Januarii.

Onder den Opperkoopman Henrik
van Outhoorn, in ’t jaar 1683.

Europa. 27 Febr. 170285- 1012j
Asia. 27 dito. 621000 o 13
Goudestein 27 dito. 594590 7 14
Den Berg China, van Ceylon. 1684 580983 19 1231 Januarii.
Kroonenburg, van Ceylon. 109128- 12 113I dito.

24759881 14
u

Tidor. 1683. 27 Febr.
Schiebroek. 27 dito.

Henrik Mauritz. 1684. 31 Januarii.

uSchieland. 1673. 27 Febr.
uJava. 27 dito.

Met Fluiten, Stryen enSpyk,doch
't Huis te Spyk te rug gekeert.

7 9

8

—

-

425314 15 0
424628. 10. 6
41289 1 4

152253-19. 8
187501 114

454232- 127 13
280448-14. 2
469730- 6 7
Prm

114383 17. 11

645273- 1. 2
92885- 4- 7

550297 1. 9
Pris

u-



-

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

118622. 1.5118218- 14. 12

279374. 17. 8 280453-12- 12

26779. 15- 1026719- 12- 4

O1230987. 8.
242969 15 1245825. 20 0

53611. 8- 12-
6575- 67 9- 62181. 6- 5

81366-14. 3 21260- 18-
-r 3

71052- 1. 8 131695- 16-

11O441-58

7461. 6- 0

1402839. 4. 13
243603. 7. 6 186617 1I

r

176or.3 10
233307. 16. 6

1r 17798- 11-123087 14- 10

Ji2

251

Summarium.

5116897. 8.13

298719026-12

149o1847. 11. 9

Onder



252 OUD en NIEUW

Schepen. Jaaren. Maanden.
Onder den Commandeur van Jaffa

napatam , Jorefas Vosch, in
t jaar 1684.

't Huis te Spyk. 26 Dec.
Adrichem 26 dito.
De Ridderschap van Holland. 1664 16 Febr
Alkmaar. 16 dito.
De Vrye Zee. 16 dito.
De Purmer, van Choromandel. dito.
’t Land Schouwen , van Ceylon 16 Januarii.

Willem Hendrik, van Ceylon. 16 dito.

De Purmer, voor Rekening de 12 Febr.

part Vojagie.
Stavenisse. 1683 26 Dec.
De Burgt van Leyden. 1684. 16 Febr

Africa. 16 dito.

Mauritius. 16 dito.

Westbroek. 1683. 26 Dec.
Oostenburg. 1684. 16 Febr.

Onder den Opperkoopman des
Kasteels, Mattheus Lugtenburg,

in ’t jaar 1685.
De Princes Maria. 28 Nov.

Princeland 28 dito.

Honselaardyk. 28 dito.

Kortgene. 28 dito.

Jambi 7Febr.1685
't Duifje. 16 Maart

1685 8 OctobDe Juffr. Anna, van Choromandel

De Romein, van Bengale.
Zilverstein, van Ceylon- 1685. 9Januarii.

Langewyk. o dito.

De Vryheid 281684. Nov.

St. Maartensdyk. 7 Febr1685.
Koeverden. 7 dito.

De Beurs. 7dito.

Pre-Onder Willem Carel Hartsink.
sident op Mazulipatam in

’t jaar 1686
Bantam. 6 Dec.

De Ridderschap 6 dito.
1.

Sillida 1686. 2. Febr.

Stavenisse, van Bengale.
5

1685. Dec.
Java, van de Kust. 8Octob.

Waterland, van Ceylon. 1686. 19 Januarii
Schiebroek, van Ceylon- 19 dito.

Hendrik Mauritz. 1685. 6 Dec.
De Krygsman. 1686. 24 Febr.

Eemeland, van Bengale. 1685. 31 Dec.

Eemeland, van de Kust Febr.1686. 22

Den Eenhoorn, van Ceylon 19Januarii

Schieland. 6 Dec.1685.
China 6 dito.

Goudestein 6 dito.

1686. 9Januarii.De Groote Vifscherye.

-

OOST-INDIEN,

Amsterdam.

138633-12. 3
190760 14
579259- o¬ O

479281-19. 8
9458912- 4¬

3¬166663 -
346246- 18- 1I

12723117. 14
8295918- 1¬

2782907¬ 3
—

670576- 6- 21

o¬3514.
o1023514.

1488 11¬ p¬

98806-13- 9
16251- 4. 2

6297075 8¬

227659¬ o- 6
I322404 4¬

110981- 312

1997904. 15- 15

¬

633148- 16 15
673996- 1¬3
143408- 10. 4
454402. 6
18241 8-

3
O-IC415830¬

45892. 16¬ 4
2848720. 0 2

5
u

-
I.

u

1¬ u

u

8

122014- 11. 8

186452. 6. 8

422870. 6 5

54099811 13

—

609539. 16- 10

115117 4 13
202882-11 0

610376-17 8
142795- 4 4
84706- 15- 6

136084. 19 10

255036- 1 7
i—

u



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

6347114. 6

20748-1214 20748- 1214120748-12-1420748-1214

21272335 16¬
22755115167056- 11 11
8971712 4

230989. 7 3163366- 16- 7r.

15249. 18- 5323155- 06
353916-10- 3N

383462 14. 5

927539-12 . 192500 102 ol

1228999-17. 9
349336- 15

38628011 0
372569-127 0 382737. 8. 6

113

253

Summarium.

508039014 13

4193729. 511

15568644. 4. 14
Sche-



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,254

Amsterdam.Jaaren. MaandenSchepen.
Onder den Boekhouder Generaal,

Daniel Braams, in ’t jaar 1687.
418083. 18 1530 Nov.Castricom.

329496- 11¬30 dito.Spierdyk.

190659- 7¬De Post. 6Maart.1667
168526-14. 156 dito.Zuidbeveland.

1686 66295 4¬ CDe Helder, 31 Dec.van Bengale.
564678- 13-Alkmaar, van Choromandel. 13 Octob

393392 7¬Princeland, van Ceylon. 1667 21 Januarii 3
28567011. 15Langewyk 21 dito.van Ceylon-

Pri 3O13458- 9¬
ua30 NOv.1686.Oosterland

30 dito.De Schelde.
¬1667Schouwen. 21 Januarii

Voorschooten. 21 dito.

uvan Choromandel 1666. Octob.Kroonenburg, 13

van Bengale.Voorschooten, Dec.5
Honselaardyk. 30 Nov.
De Gulde Wagen. 30 dito.

Onder den Commandeur Jacob
Couper, in’t jaar 1688.

De Waalstroom. 413921-10¬121I Dec.

De Moerkappel. 215192. 6¬1688. 28 Febr. 9
’t Rad van Avondture. 184993- 11.
Nieuwland. 428485. 61522 Januarii
Bantam, van Ceylon-. 22 dito. 36444017 16
Goudestein. 1687.1 Dec. 48200 14 3
De Ridderschap, van Ceylon. 1688. 22 Januari 225199 15 4

2240434
’s Lands Welvaaren. 1667. 1 Dec
Zalland. 1dito.

Kortgene, van Ceylon. 1688. 21 Januarii

uZion. 1687. 1 Dec.
uDen Eenhoorn. 10 dito.

Zilverstein, van Ceylon. 1688. 22 Januarii
n1687. 14 Dec.Hobre, van Bengale.

Dito, van-Ceylon. 1688. 22 Januarii

Onder de Heer Rebbert Padbrugge
Raad Extraordin, en Landvoogt

van Amboina, in ’t jaar 1689.
Java 31 Dec. F.2165842.
Zuidbeveland 1689 Maart 164445- 2
Waterland, 23 Januarii 376120 3 12
De Maas, 23 dito. 328549 11 9van Ceylon.
Spierdyk, 27 Febr. 270809 15- 8

Nierop, 27 dito. 275812. 3 10
1581579. 113

uOosterland. 31 Dec.1688.

euOostzouburg. Maart1689. 7
Honselaardyk. 27 Febr.

Ceylon.
-

27 ditoSaamslag, van

¬Voorschooten. 1688. 31 Dec.
De Schelde. 31 dito.

-Langewyk. 31 dito.
Oosthuizen. 31 dito.
Emmenes. l¬1689. 31 Maart.

2 6

2

-

515385- 2 I
312705- 11 4
583698-16- 4
102127 8 4

6465
95806- 6.8

308074. 2 3
243016 513

339925- 18 15
-
u

158049. 6- 8

175386- 8. 9
329494- 4¬ O

258039-11. 9

en

e¬r



Zeeland.

1513916- 17. 13

9874681814

920969-10-i0

-
1

-

g-

-

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

8381. 0. 4

350271- 12 15
2354705- 17¬

25680819. 4
133396- 19. 4

896- 6. 4400- 4 397-12.5396- 1. 4

238135-12 0
235924.14 12

9738- O c
266648 13.97382 o¬ 304910-17 8

¬
— 10722. 19. 6

10517711. 6
108527. 12 3

108138 13 97
- 166112. 3.13

102391. 6- 11

255

Summarium.

5630939 15-12

4305812. 2.5

0I399495
Onder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,256
Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den Ontfanger Generaa
Joban Parve, in ’t jaar 1690.

317734. 1528 DecNederland.
105948- 8 128 ditoDe Purmer
10650- 9¬28 dito.’t Galjoot de Snoeper

3021- 16- 16tenMet de ade bezending nog 137354. 15 11
laste gebragt -.28 dito.’t Land Schouwen. -

¬28 dito.De Zion
aart1697Princeland
Dec1689. 28De Cappel
Maart.692.Borzenburg
Dec.689. 2Pylswaard.

uaart16950Hoogergeest.
Dec1680. 27Schieland.
Maart.1690.Nieuwland. 0455689¬ebr1690.China,

481476-15 14ditoDe Lek,
ditovan Ceylon.Alkmaar,

c332276- 4dito.Pampus,
1309442 0

dito.De Handboog,

1746766- 15- 10

Onder den Commandeur Jan Speel
man , in’t jaar 1691.

21752. 4. 8DecDe Schaapherder.
691. Febr.van Batavia.Langewyk,

Nierop
441187 1Bantam
197902 17.n Decemb. binnDe Beloys, S van Ceylon

Goudestein,
765053- 19¬in Decemb. binn.De Krab, van Bengale.
506579- IIIDe Faam, van Bengale.

1932475- 4 9¬

Onder de vlag van de Equipagie-
meester , Willem Kemp, in

t jaar 1692.

243772 19 IIvan Batavia. 1692. 30 Januarii.Waterland.

Den Eenhoorn.
Schoondyk.

De Voetboog.
De Waalstroom

De Ridderschap
MaartHoogergeest.

24 dito.De Moerkappel
858259 12¬

De Hoop,
868894 15-Meydrecht, spartesten
6548442 5Spierdyk.

sLands Welvaaren,
Nta Spierdyk is bygevoegt 4p0- s¬ 225936912. 9over 150 ps Potassen, uit Ben-

gale verzuimt op te brengen

4841125 5

84201. 912

oi im



257of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

2O12691013
141743 17 12
156909 8 5

131367 15- 3—
u

2154123 II
u 112502. 3¬

210944. 15- 15r
13515115 14

u 180345- 5. 5

66831314- 1¬ imrim———

285491 6. 62986653 517 323446-19. 3 315497. 1 3869583- 514 3839468-14. 4

95953- S- S
79375813. 4

277916-15- 1

i—

2400104- 1. 795953- 8. 9 93758-13- 4277916-152 1

16390615 3
8172991- 19-

or 145077. 9¬
2o1786- 15 8 zorors-i5- 8

88996-14. c
-. 137742 13¬

875459. 12. 8
290783- 9. 8 201056-15. 84246388. 6 111039366. 710 17299119. 8 282820. 2 0

OnderKKl. DEEL.



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
258 Zeeland.Amsterdamaaren. Maanden.

Schepen.
Onder Jan van den Berg, Koop-

man in ’t jaar 1693. 7265672.1692. Dec.
van Batavia 227894. 2 0Nederland

Reyversdaal
-De Zion.

uPrinceland
Dregterland. 3¬3268-anuarii r1693.
De Handboog Febr
De Berkel. dito

uDe Pampus. dito.
¬Sir Jans Land dito
8Oosthuizen. 52O13- 14-Maart

Schiebroek. 4191447 10¬Febr.
’t Hof van llpendam. van Ceylon c31555913-dito.

ODe Purmer. 276076- 14¬dito.
492821. 13 8Voorschooten. dito.

Oosterland
720715-10 8Nta Per Emmenes na de Kaap 2102-58 om aan 331735 1¬

Reygersdaal over te geven; waar mede die factuur
vergroot is.

Snder Hendrik Pronk, Comman-
deur, in’t jaar 1694. 8380813 14.Dec.1693.

Bantam. 290497 9 8dito.
Carthago. dito.
De Lek. udito.
Brandenburg dito

Driebergen. dito.
De Waterman. 8243001 15.ebr.694
Nigtevegt. 83¬155757¬dito
De Agatha 159317 19 0dito
Nieuwland.

lito.
Yterschem. anuariDe Voetboog, by deze factuur is mede ingetrokken

299112- II¬t verstrekte aan de Franschen 1248-0-0 168700 8 0dito
van CeylonDe Faam

Voor de Goederen 1693. in Febr. met de Scheper
Ilpendam, Purmer, Voorschooten, en Oosterland,
van Ceylon na ’t vaderland verzonden ongepry- 74064. 1 8O132928- 13-seert, en nu per factuur aangerekent, als

Nta Met bovengemelte 2 schepen de Voetboog en
de Faam zyn per factuur eenige Goederen onge 69257918 c1211613 18-
taxeert overgezonden, die in ’t aanstaande jaar in
manier voorsz aangerekend zullen worden.

Onder den Opperkoopman Reynier
de Vos, in’t jaar 1695. 548102 o¬Dec.1694De Koning William. van Batavia.

549047 7¬dito.
De drie Kroonen.

O269317 7¬dito
De Berkel 548580 2 8dito.’s Lands Welvaaren. 75435- 6 8dito.

Vosmaar. 89226-dito.'t Huis ter Loo
9¬3226-dito.

Waddingsveen. u8
3229-9dito

De Krab u
3226- 9¬ 8-dito.

Merestein.
201670. 16Febr1685.De Spiegel oro8-14. 8ditot Huis Loosduinen.
259870 16-anuarian Ceylon.Yselmonde 228119 8dito.

Meydrecht. 229509. 7 8dito.De Moerkappel. 249027 18- 0dito
De Maas

2069.33 13. 81607638. 9 0



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar. 259
Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

8137362 11¬
156531 167 0 1OOuy. 16- 8

--
8157236- 2¬

8190310 18
8143098- 4¬-

174323. 0 0
154692 16 87

PrmisPrisPrimP

299630- o 8 322820- 13 c 3334134. 3. 0VYY.
327673-10. 0

242049. 9 0 cLouy
230773- 5 1NO7 9

177976-18-

o 179665376 16Slyt19175. 3.5
242049- 9 0

—

384863-13 c
36379818. 8 8337508- 9¬
- 177456.-168

2216-15- 02a1s-15.
2216-152 02216- 152 0 Porsi

339725- 4. 8 38497414. o5154468. 2. 8366015-13 8376S
KK 2 Sche-



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,260

Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den Commandeur Jan de
Wit, in’t jaar 1696.

- 76009-14.Nov.Eykelenburg, als een expresse.
436082- 5¬¬1696. Febr.Sirjans Land.

- 43859114.dito.De Waalstroom.
269436- 8-dito.Den Yssel.

-¬ roO15I- iI¬dito.De Gent.
.

dito.Oosterstein.
udito.Den Eenhoorn.

udito.De Wind.

-dito.De Belois.
ditoDieren.

udito.De Handboog.
dito.De Vegt.

Pii—Nta. Van Ceylon zyn geen schepen
1720271 13.vertrokken, dan alleen de Hoe¬

ker de Roskam , tot 't over-

brengen van advyzen.

Onder den Commandeur Hendrik
Pronk, in ’t jaar 1697.

Januariivan Batavia 482371-10. 0Keulen.

331829 17¬dito.Nederland.

0460014. 1dito.De drie Kroonen.

dito. 354118- 10¬De Spiegel.
303501 15-dito.t Huis ter Loo.

Febr. 831429. o¬De Matroos.
1963265- 3¬

7dito.'t Hennetje.
u

Januariil¬Bantam.

udito.Kattendyk.
dito.Vryburg.

dito. 7Driebergen.
dito.Jerusalem.

.dito.Berkenrode.

sdito.Waddingsveen.
van Ceylon 1697. Febr.De Zion.

I.dito.Overryp-

dito. 0372691-14.Oosterland.
dito. 38559014Assendelft.

dito. 190551 15-De Waterman.
948834. 3 0
d Pr sis

2912059- 6 o¬

5

8

8

O

8-

O

g-

u

u—

u

Prims

119443. 2 8
383563-15 8
332299- 3. 8
31519312 8

¬

28020415 8

215917. 6 0



of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

5O166o-5 9
353072. 208
30718- 9. 8 222581. 2. 8

8243037. 13-
230459. 1. 8Bouy. 2. 8.

u
-

ni¬

230443. 2. 8243037.13. 8 230459. 1. 8Briy. 17. O1j2.8

o1138499 14. 209661-13. 0
218010 1 0

20652318. 8
22960014. 8

496122. 1. 8

163462115 8 209661-13. 0 218010 1. 020652318. 8 22960014. 85410517¬
KK 3
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Summarium

FFV1d 1o7 8

mnraii
8. 8

Gender



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,262

Amsterdam.Jaaren. Maanden.,Schepen.

Onder den Commandeur Nicolaas
Equipagiemeester,Bichon,
’t jaar 1698.in

2541235-1 Dec.’s Lands Welvaaren. van Batavia.1697.
492094- 15¬ 8dito.Grimmestein.

8- 8458616-r dito.Nigtevegt.
1491946- 6-

399848- 0 0I dito.Donkervliet.
. 369301- 8. 8Domburg. I dito.

oimis
uBeyeren. I dito.

- uuMerestein. Idiro.
-

—Overnes. I dito.
-Schoondyke. I dito.

Den Ysel. dit0.

349732 10¬1698. 2 Febr.De Gent.
303308-18- 0a dito.De Carthago.

102478- 19.De Boor. 22 dito. 8

452211. 10¬

De Zandlooper. 99024- 9 822 dito.

van Ceylon. 1692De Lek. 246416- 3¬31 Januarii.

De Berkel. 2O4226- 17¬31 dito. c

450643 - o¬ O

Yselmonde. 31 dito. 27274513 8
De Beloys. 16 Febr. 8203395-10¬

16 dito.De Schellak. 103993- 1 0
or

PriisPrmis

2598196. 6. 8¬

Onder den Ed: Hr. Mr. Danie.
Heinfius, Extraordinair Raad, en

Vicepresident van deRaad van

Juftitie, in ’t jaar 1699.
Oosterstein. 1698. 420963- 5 84 Dec.
De Unie. 4 dito. 395156-14- 8

Brandenburg. 4 dito. 29699513-
I113115 13¬C

Vosmaar. 4 dito. 290168- 3 0
't Huis ter Loo. dito. 316513-17. 0

ois

Reygersdaal. 4 dito. 9180 00 8160 0 0
Driebergen. 4 dito. 9180 00 8160 0 0
’t Hof van llpendam. 18360 004 dito.
Dregterland. 4 dito. -

18360 0
t Jagtie de Tamboer naar de Kaap,

om aldaar in 12 bodems overge
scheept en verdeelt te worden. 24 dito. 23296-110 23634. 8. 0

Pri¬

't Huis te Nieuburg,26 Septemb. 1699. 2o Januarii 197569 18¬ 8
t Huis te Dieren, 1699. bin- 20 dito u

S nen.Bekestein, 10 Febr. 11843419 8
Tni 394381. 9. 0De Waalstroom. van Ceylon 517252. 19. 89 dito.

Bambeek. 9 dito. 494440- 7¬
Spierdyk. 9 dito. 308921- o¬ 0

1320614. 6. 8Sir Jans Land. 9 dito. 39929713 0
Nieuwland. 9 dito. 244682. 6 0

Pori

282811188

¬

-



263of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Summarium.Delft.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Zeeland.

3487933 18. 076OlO9- 8. 8 273823. 3. 8
280728. 5. 8

243578.11. 9 i38ior-i8. 8
191002. 52 0- -

3
5Atu-. 3Anyi. 5 4
434478.15. 8

hoooy. 1. 5
—.

376738-14. 8 —
iniPrim daorog.- 3. 8773625.3. 8177116. 63

154822110 8 2805285 824357811. 0

606682 0 0 269894. 7 81
- 28371117

232112. 3. 0
244762- 3. 0

dor-5- 3
6433-10- 9

3oors- 8. 9
17844. 8. 9

6uwO. 13. 9 Pr—o
1290616. 7. 9 28371117. 8 238545- 13. O403916. 7. 8176386. 3. O153a1489-i6. 8

Zene¬



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,264

Amsterdam.Jaaren. MaandenSchepen.
Onder den Ed: Heer Mr. Woute

Valkenier, Ordinaris Raad van
e¬

Indien, in ’t jaar 1700.

8-230599- O1699. Novvan Batavia.Kattendyk.
3¬444059-dito.sLands Welvaaren.
7¬201626-dito.Nigtevegt.

u 83439825dito.Merestein.
1417110 1 8

O297690 10¬dito.De Concordia-
275683- 0 0dito.De Gent.

ua14688 o¬Voorschooten. dito.
—-14688- o¬Meydrecht. dito.
7ol¬14688 0De Handboog dito.
u-

ol¬14688- o¬Overryp. Dec.15

198328 15 ODe Geelvink. 20 Januarii.1700.
—De Vegt. 20 dito.

De Voetboog 20 dito.
8Eykelenburg. 2482. 1915 Febr.

Pri¬ 8259563-14-
454720. 8- ODe Spiegel. van Ceylon 1699. 23 Dec.
346651- 11.Berkenrode. 23 dito.

CGyerner. 337913- 8-23 dito.
1139285- 7¬c

Grimmestein. 23 dito.
os

2815959 3 0

Onder den Commandeur Cornelis
Keelman, in’t jaar 1701.

528395- 16¬1700.24 Sept.De drie Kroonen. van Batavia
158721 1¬'t Huis by den Weg. 8 Nov.
439973-10-30 dito.De Liefde.
444110. 6-30 dito.Keulen.
350103- 3Vosmaar. 18 Dec.

dO5O2O-II.23 dito.Reygersdaal.
197109¬19.1701 28 JanuariiDe Theeboom.

u17.1490-De Haak aan Campher. 28 dito. 8

5 8252492
¬ Nn 545997-10 8Sept1700. 24Oosterstein.

u 319665-17 0g-8 Nov.Domburg.
153126- 6 08 dito.Peperboom.

O1701. 736- 4¬28Donkervliet aan Campher. Januarii
88250- 4¬14 Fcbr. OPeter en Paul.

30 Nov.1700Schoonderloo.
8dito.Jerusalem.

30 dito.Schoondyk
u

-
u24Sept.Venhuizen.

8Dec. II.33964-van Ceylon.Yselmonde
dito. 8O.339206-Horstendaal.

67317012¬ O

—dito.Beyeren.
JYJOOOT. 8.



Zeeland.

573373-107 0

u

u
N

—

0155297. o¬

51OO28- 7 O
Pr

1238698-17. 0

11o7776.8
7

u t

324569- 98
—

1432345 11¬

I. DEEL.

265of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

o177499. 67
158161-12. 0

n 171194. 5 0 208331. 1 8
568618. 8l3641-17. 8

8 1e1384. 1.8155423- 10¬ 233251. 6. 9
o2685-188 5823. 9¬

5298741. 6- 0214018- 0 0
Tsi S. 3

285369. 2 8335608-15- 0

880012. 8O8531 10-42718. 8 4921-127 0
93679- 12 087049-0

104923-10 0123635- 162 O

O290520- 2¬
305820. 6- 0 31043910 8 3je66o- 4 8

u

418426-16. 8 415665- 8 0 406020. 9 8 413148. 18. 0629370211 8
OnderLI
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.
Onder den Commandeur Herman

Voet, in’t jaar 1702.
523456- 15¬1701. 28 Nov.De Generale Vrede. van Batavia
360107 o 828 dito.

Nigtevegt.
s¬328335-28 dito.

Overnes.
332869. 7¬28 dito.

Driebergen.
363445. 9¬27 Dec.Brandenburg.
293663-19¬3 Januari1702.De Flora.
175766- 17¬3r dito.De Geelvink. 5.ri 2377644. 14-

u 386850 3 0u1701.28 Nov.Kattendyk.
366222- 15 02 Dec.

Carthago.
O375462 14.22 dito.Vryburg. 215726-11. 01702. 31 JanuariilAbbekerk.

1701. 28 Nov.De Zion.
u28 dito.De Belois.

u28 ditoMolenwerf. 3Januarii-1702Oestgeest.
28 Nov.1701Drechterland. 39480116 820 Dec.van CeylonDe Unie.

259581- 4¬20 dito.De Lek.
174190 1 820 dito.De Berkel.

Pmis O828573- 2¬
¬1 135084. 3 8uu20 dito.'t Huis ten Duine.
¬ 295213- 7. 020 dito.Assendelft.

Pris

Pri

3206217. 162 ol¬

Onder den Commandeur Jacobus
Broech, in ’t jaar 1703.

412996- 0 81702.van BatavisDe Spiegel.
597437-12 8De Liefde.
s7¬715198’s Lands Welvaaren.
402625- f¬'t Huis ter Loo.

O1353906- 18-Vosmaar.
8j¬23552. 10¬1703.Zandhorst r8.42503- 8-Berkenrode. 82410737 14

607175-14-O1702.Oosterstein.
380207. 7 8Domburg.
10216-14. 01703.De Zuikermolen.

¬.
1702.Reygersdaal.

Nieuwburg
¬Grimmestem.

u
De Gent.

825 Dec. 359044. 9Horstendaal. van Ceylon
8192699 1825 dito.De Theeboom.

Pri 551744. 8. 0
242348- 1. 025 dito.Overryp.
162642 8 825 dito.'t Huis te Byweg.
ris

2962482. 28



3
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Enkhuizen. Summarium.Rotterdam. Hoorn.Delft.Zeeland.

4o83. 9 01653- 4. 852o3-13 85362-14. 0

4906- 4- 0
1989 0 0

1344262- 3 0
419407 1 0- 2307 -

322882. 6¬ O
o-

- 307619 18-
7 0248788- 10-

7 daoosi- 3. 8-

430297-10 8
Pri orisoiiPrii

425064- 12. 455806112 8 6725961- 18- 0424769.15 0 337288. 8. 88177455913-
470. O Ovan de Kaap.

n

6726431 18- 0

127193. 1.8
129397. 20 0

22048-12 8 137175- 13¬
997599-IS-

35509214.r 292169-10 O
8u 404954- 3

344344 13. 8

4o4990 9. 8
erims

1402590 5 0377141. 6. 8 54212916 8 41936211. 847374115. 86177447.17. 8
Sche-L12
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268

Amsterdam.Jaaren. Maanden
Schepen.

Onder den Sergeant Majoor Adelf
Winkeler, in ’t jaar 1704.

O411468- 141703. 30 Nov.De Generaale Vrede. van Batavia.
395389- 730 dito.

De Unie. 309623 - 9¬30 dito.
3

205699 16-Ilpendam. 30 dito.
8De Flora. 240785- 9Januarii1704

Schoonderloo. 237134.13dito.
Brandenburg. 960374.dito. 1860475- 18-Noordgouw.

302130-17 8
3O NOV.1703. 294884 16 8Westhoven. 30 dito. 195840 3 0-Sir Jans Land.
30 dito. O174744. 15¬Dieren. Januarii1704

De Beloys.
—gu1703. 30 Nov.

uu uDonkervliet 30 dito. —
Yselmonde 30 dito.
Abbekerk. Januarii.1704.

uu
Jerusalem. 1703. 30 Nov.
De Haak. 86-327086.

van Ceylon.Vryburg. 208029 s.
Driebergen. 16196016-

731132. 6 0't Huis te Hemert.
242130.16 8
181051 8 8Concordia.
iCxatmenheet.

ors

02591608 4.

Onder den Commandeur Gerard
Henriksz., in’t jaar 1705.

8250786- 930 Nov.1704van Batavia.Horstendaal. 8349050. 618 Dec.
Sen Berg. o361453- 218 dito.
Beverwaard. 3

352550 186 Febr.1705
De Spiegel.

3
256746- 166 dito.

Roozenburg. 8270101. 318 dito.
Oestgeest. O72612. 96 Maart. 81913301-De Taxisboom. )5

- 237619-12 8
u30 Nov.1704 178091. 3 8Domburg

30 dito. 265711. 2 0't Huis te Duine
6 Febr.1705

Kattendyk.
u

u1704. 18 Dec.Grimmestein. ¬18 dito.
uDe Kiefhoek.

30 Nov.
u¬Venhuizen.

30 dito.
Assendelft. 273215 19van Ceylon.Toelen. c288744. 17
Gyernen.

Soe ,
D. Theeboom. 15896. 3 o¬

ormsim't Galjoot de Zeehaan over deKaap.
2491158. 4. 8

O
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Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

8o18- 08o4-17. 9

72540. 6- 0

97160012-
0280841. 8-

314187. 6 0u 231218-10 8- 94o69.- 98
-20253318. 0

u 198787. 3. 8u

423182. 5 0 PomPom—Pri—oinrimtE—
O5382195-17 8292876-13433752. 8. 8314989. 4. 0281646 5 01467323- 3 0

48396. 1.8
32033- 6. 8

6985- 3. 0 7167. 1. 86789-815716. 9.8 6665-10 8

o661421- 18-
35624.15 8261073. 5¬

22930914.
11968015 8¬ 8170889. 9¬

230083- 5 8

252295-10 8
7948- 18 r—
Primi—112667. 1o 8. 267738. 16. O236O98 N16iyo.-14. O1694o- 13. 8laOo3r7. 13. 9

OnderL13
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Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.
Onder den Commandeur Jan de

Wit, Equipagiemeester, in
’t jaar 1706.

Hoedekenskerk. van Batavia. 1705 307539- 330 Nov.
De Generale Vrede. 42099915 830 dito.
De Unie. 4.7956-1430 dito.
't Huis ter Loo. 307859- o¬30 dito.
Nieuwburg. 11706. 120431 15.13 Febr.
't Galjoot de Haazenoot. 6671. 4 831 Maart.

or 1571457. 13-
¬Zuiddorp. 1705 382203-10. 830 Nov.

-Westhoven. 30 dito. 3059114. 8

-Schoonderloo.
—30 dito.

Vryburg. -
u1706. 28 Januari.

Donkervliet. :
1705. 30 Nov.

Catuanhoest. 30 dito.
Diemen. 9¬1706. 28 Januariij 2708- 14
't Huis te Hemert. 1705. 30 Nov.
Beverwyk. van Ceylon. 424127. 19¬21 Dec

’t Ghyn. 21 dito. 39133518- O

815463- 17. O
De Carthago.

¬21 dito.
Pis133658.

Onder den Commandeur Meyndert
den Boer, in ’t jaar 1707.

De Liefde. van Batavia. 1706. 30 Nov. 85O1161-18-
Sen Berg. 15 dito. c355281- 15

5856443- 13¬
De Ellemeet. 30 dito. 354060- 17 0
Bellevliet. 1706. 28 Febr. en 41834. 17. 108929 5 0

ri—

Wateringen. 1706. 30 Nov.
Grimmestein.

u30 u
-dito.

Schellenberg. u
u1707. 15 Januarii u

Beverwaard. 1706 Nov.30
Horstendaal. dito.30
Bon.

1707. 15 Januarii 754. 15.KoningCarel de Derde van Ceylon 1706. 25Dec. 422830 15.
Popkensburg. 25 dito. 419930 11

3
De Ham. 25 dito. 7.221541- O

ui 106430214- cWaarden. 25 dito. 372685-14. 8
Zandhout. -25 dito. 197566-12 8

PrWaar van aftrekke, zoo veel van
1963335- 19. 8-

Ceylon per factuur abusyf verschei-
de goederen te hoog aangeschreven,
en by ontsang der zelver bevonden
te zyn, en ten voordeele van ’t ge-
neraal geredresseert met 1054- 11 8-

¬
¬ P

1962281. 80
By van de Kaap per de Ham- 1707 Maart. 247. 10

i— Pri
1962528 18- 0

8
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Summarium.Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.Zeeland.

17763. 8. 97783-102 823876-100

688155 5 5
203516-19 8

5
676-14. 0

230712. 4. 8885-11 8
O230824- 19-

u
19484418- 8u-

668-14. 0— O193684. 7¬
20212017u

348455-12 8
Priseramo—

268552 19. 04719599. 167 0388529. 5 8237285- 3. 88 434229- 4. 01061372- 19¬

-u 5647. 15 o558710 o¬
O462990- 2¬

2227925 0 26999318. 8
108245. 7 06ooi5 8860015-

255260- 2 31
281752. 6. 8

6o015 8 102310-16 8u

570252. 7 0
P3

384063- 3. O4249970167 0261508- 13. 9378239. 5¬1838 1631033843. 4. 8

1687 1 0sl¬632. p¬
—

or is
o384063- 3. O4248283- 15¬22898010 8 178239.5 8 261508132 o1033210.152 0

247 10¬ o¬¬
PimPri —

103321015 022898010 8 378239. 5. 8 26150813 0 384063. 3. O414853115 0
Sche-
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Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.
Onder Cornelis Jan Simons, Extra

ordinair Raad,en Landvoogt van
’t jaar 1708.Ceylon, in

1707.Barnevelt van Batavia 9NOV. c477484. 16-
Neptunus. 370670 s¬9 dito. 8
't Ghyn. 9 dito. 219527 I¬

De Theeboom 30 dito. 189866- 8-
De Concordia. 1708 15 Januarii 8j3003O1- 14

1557850. 5 8
Oosterstein. u1707. 9NOV. 422648. 7 c

uHoedekenskerke. 9 dito. 251690 9 8
o—

Donkervliet 9 dito.
s¬Yselmonde 9 dito

1708Duivenvoorde. s¬10Febr o43313- u
Abbekerk. 15 anuariil
Lokhorst. 1707. ¬Nov.5
Zuiderburg. 1708. 15 anuarii.
't Huis ter Loo. van Ceylon 1707 15 Dec. 422020 18
Roozenburg. 15 dito. 27517212
Oestgeest. 15 dito. 273728- 15-

970922. 6 O
De Kiethoek 15 Dec. 4872 0 0 372754. f¬
't Huis ter Boede. 15 dito. 4872. 0 0 230996-16 0

Pr—
Pri

2581829. 16. 8

Onder Mr Ryklof Michael vanGoens,
Vicepresident van den Raad van

Juftitie, in’t jaar 1709

Limburg van Batavia 1708. 25 Nov. 36109118 8
Beverwyk. 25 dito. 339782. 8¬O
De Prins Eugenius. 25 dito. 341983- 6 0
Nieuwburg. 25 dito. 284954. 6- O

Wateringen. 1709. 15 Febr. 182530 1 8¬
—1510342. 0 0

De Herstelde Leeuw. 1708. 25 Nov. 7 431605- 4¬O
Westhoven. 28 dito. 311008- 8. 8
Den Donau. 1709 15 Januarii 233050-14. 0

PrmWassenaar. 1708.25 Nov
Schellenberg. 25 dito.
Breedenhof 25 dito. u

't Huis te Hemert. 25 dito.
Reinenburg 1709 15 Januarii 748- 7¬O
De Generale Vrede. van Ceylon 1708 23 Dec. 9¬550962-
Gamron. 23 dito. 278619 19¬ o¬

Slooten. 23 dito. 269747 18 6

1099330. 6. 8
De Unie. 23 dito.

17295-127 38185914. 0
Schoonewal. 23 dito. 18551510 05529. 14

Pris
2633246. o o¬
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593-19- O 593 19. 0593 19 0

674338-16- 8
274790-2  8

O273315 13¬ Loosy
120534. 2 c29333. 30 9158. 5.8

234628-12 8-
200304- o¬u

205106-102 o593-19 o.

603751- I¬
r

394443-14 0 245485. 8. 8 4o5410-10 65219728-15 8284542. 7. 08
1308016- 19¬

9 6730-10 87084-14.7208-13 07646- 8-29810-12 0

594-13. 8594-13 8

975664. 6. 8
297282. 8 0

229486- 9 0
u 242042. 7. 0
n 228491.5 8r

8 594-13. 8165516 17¬

78069. 8. 0

567375- 4¬ —
414643-18. 8 235816- 9. 85477439. 3. 0305523- 98 237289.15 8IOJOV O

OnderMm
I. DEeL.



OUD en NIEUW
274

JJaaren. MaandenSchepen.

Onder den Hoog-Ed: Heer Joan
van Hoorn, Gouverneur Generaal

van Indien, in ’t jaar 1710.

31Octob.1709.van BataviaZandenburg
31 dito.De Liefde.
3I dito.

Meervliet.
30 Nov.Barsande.
30 dito.Donkervliet.
15 Januarii1710.Den Bero
18 Febr.De Mossel

1709. 29 Octob.Getrouw.’t Vaderland
29 dito.Zuiddorp.

29 dito.Hoedekenskerk.
29 dito.Grimmestein.
30 Nov.Vryburg.
29 OctobDe Brug.
15 Nov.Ouwerkerk.
23 Dec.van CeylonHorstendaal.
23 dito.Waarden.
23 dito.Diemen.
23 dito.Engewormer

23 dito.de derde.Koning Carel

23 dito.Popkensburg.
23 dito.Bellevliet.

Onder den Ed' Heer Pieter de Vos,
Raad Ordinair van Indien,

in ’t jaar 1711.

710. 28 NoVv.van BataviaNoordbeek.
28 dito.Barneveld.
28 dito.Meinden.
28 dito.De Arion.

1711. 18 Febr.Arendsduin.

1710. 28 Nov.LeeuwDe Herstelde
28 dito.Oosterstein.

28 dito.Wassenaar.
anuarii1711.15Gamron.
Nov.1710. 28De Stantvastigheid.

28 dito.Limburg.
28 dito.'t Huis te Hemert.
28dito.De Avonturier.

anuarii1711. 15Korsloot.

Dec.710.van Ceylon.Bentveld.
dito.Slooten.
dito.'t Ham.

dito.Beverwyk.

dito.’t Raadhuis te Middelburg.
dito.Tandhorst.

¬

—

OOST-INDIEN,

Amsterdam.

400498- 1i c
178745- 8-
26763- 8¬

O325229- 15.

265177 7¬

216787 o¬
145114. 6-

1778315 16¬

u

u

—

n

u
n-

336504 18-
328851. 10¬
285295- 10¬ O

248984. 8- 8

8215959- 8-
O1415595 15-

u

-

3193911 1I2 0

340347 1¬
441847. 2¬

s¬ O417112

s¬187302¬

8-174014. 13-
- 8.1560623-

u -
u

.—

u

9¬316205
18-214382.

6 -217082.

8.296846- 2¬
81044516- 15¬

-

Prii

2605571 8. 8

¬

304825 12¬ O

O335298- 11-

un

334937- 4. 0

271876. 3 8
r oi

Po

en

360840. 7 8
2384 0

u

u

313212. 4 8
198581 1 0

mi
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Enkhuizen. Summarium.Hoorn.Rotterdam.Zeeland. Dellt.

8 375. 3.8375. 3¬375-50
5688. 8. 8

5610- 90
55Oo-14 8

5561- ON O24196 3. 0

640124- 3 0
21914515 0

232554. 5. 8:
8295685- s¬-

190756-13- 8
-

197945- 8- 0N 375. 3. 8

107954. 15 8

606813. 7 8

394390-10- 0VlnV. Ii6Of6iO 6. 8238539.18- 022508118- 81379463-14. 0

6572. 6. 8Gy1o-6. 8 6550116754-16. 824692. 4. 0

8681078 11-
8246273 - o¬
0 375. 8¬258184. 10¬8431. 4

0266106- 19¬ 253023. 6- 0- 207319 11 0
C40255- 19¬

184973 11 0681- 8.-

4530- 192 0

J1YJJ. 1 8
PrPoom

1222526. 4. 8511212. 7 0 27320213 8 260255. 5. o439101. 7. 85311809. 6 0
Zeut¬Mm 2
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den Opperkoopman Pieter
in ’t jaar 1712.van Hoorn,

o-539454-30 Nov.1711.De Generale Vrede. van Batavia.
523042- 8-30 dito.De Unie. 00280203-1230 dito.De Amazone.
272972¬ 330 dito.Diemen. 8136518- 41712. 15 Febr.Voorburg. 1752190 8

l-1711. 30 Nov.De Barbices.
u

30 dito.Schoonewal.
1712. 15 Januarii.Waarden.

1711. 30 Nov.Koning Carel de Derde.
375- 141712. 15 JanuariiDe Kiefhoek.

30 Nov.1711.De Neptunus.
30 dito.De Samson-

30 dito.De Haringthuin.
l¬30 dito.Meervliet.
O9¬401574-22 Dec.van CeylonPrins Eugenius 8410617. 19¬22 dito.Den Berg.

2409801822 dito.’t Noorderquartier. 8242209 4.22 dito.Reinenburg.
1295382 11¬

22 dito.Schellenberg.
u22 dito.Ganzenhoef¬

22 dito.De Engewormer.

3047948-13 8.

Onder den Ed. Heer Joannes van
Raad ExtraordinairSteeland ,

in ’t jaar 1713van Indien,
5O1587 18-1712. 25Nov.

van BataviaBarnevelt.
266827. 8 O25 dito.Kokkenge.

8371884. 12.25dito.Grimmestein
147618- 15¬ 8Febr.1713.Wynendaal. 1287918- 15-

n1712. 25 Nov.Zandenburg.
1713. 13 JanuariiWesthoven.

Nov.251712.Den Donauw.
-u

dito.25De Stantvastigheid.
25 dito.De Oude Zype. 8.69010¬1713. 13 Januarii

Oudenaarden.
25 Nov.1712.Korsloot. - ¬
25 dito.De Leidsman.

8-277674. 10¬20 Dec.van CeylonBennebroek. -
O290373-820 dito.Bentveld.
8175280 15¬20 dito.’t Raadhuis van Enkhuizen.

743328- 14
20 dito.’t Vaderland Getrouw.

-u20 dito.Reinestein.

2031937192 0
Waar van Substrahere, zoo veele

van Ceylon per factuur in den jaare
1708. abusive op partye Sappan-

3037. 12 o¬
hout te veel aangerekent is

202890018 8¬

8-

-

495687 3 8
235593-10 8
227623- 5 8

Pris

n

7

235737-19. 8
234474 8
224241. 7 8

s

444827 - 2¬

O245248- 17¬
Pri

7
u

u

254140 17 0
15386113 0

Pri

u

n
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Zeeland. Delft. Enkhuizen.Rotterdam. Summarium.Hoorn.

27175-16- 8 694818. 8 6796-11 8j 66871. 3.86903- 6. 0

8958904- 19¬
8f27456012¬
8 222067- 0 8375-14. 275-14. 8 375-15. 0

323695- 98
7 244936-18- 0

23429216. 81.
7 2 46512. 19. 0

8623- 9. 9
6944ys-1i 8

iirim

1680537. 7. 8 561182-10 8
— 252183- 16- 0B6d16. 8Giei3

7158. 8. 97330-15.8 7382. 5¬28471.13 0 7479- 2¬ 134574018. 8

9¬O276-18- 276-18-
668829i5. 0

u688075- 19¬0
ua-304551- 19¬ 304551- 190
u8¬316633 19¬ 316633- 19¬8

u277240. 9 8. 277140- 9¬8
r f¬

8241382- 376-17¬8 24144913¬8
en 26182318- 0 261823 18. 0

71 64750- 8- O 64750. 8. 0
7u

8.8574. 14.
8550- 7.

185659. 4. 0

.8550. 7. 9¬
408002- 10. o¬

PriPri  is
Jd 131124550. 20 320912 4 0 332943- 9 8 534355- 17. 8 46676805 0

3037. 1.6
PoPr Pi

1124550. 2. 0 320912 4 0 532943 9 8534355-17. 8 34298012. 8 4664643. 4. 0
Mm 3 Onder
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Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder Antoni Valkenier, Opper-
koopman des Kasteels, in

’t jaar 1714.

van Batavia.De Samson. 1713. 1Augusti

Hoedekenskerk.

Cacceen.

Ryssel.

Ouwerkerk.

De Amazone.

’t Noorderquartier.

De Engewormer.

Abbekerk.

De Mossel.

De Brug.

Vryburg.

Nederhoven.

Voorburg. 1714. iI Maart.

van Ceylon-'t Huis ter Boede.

De Ellemeet.

Duivenvoorde.

Beverwaard.

Den Berg.
Arendsduin.

Mynden.

OOST-INDIEN,

Amsterdam.

iormit min



o

Zeeland.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

or is Ans

279

Summarium,

16

Gnder
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder den Bengaalschen Baan
meester en Schipper Cornelis de

Vlaming, in ’t jaar 1715.

1714. 16 Nov.Barbice.

De Generaale Vrede.

Barneveld.

Doornik.

Popkensburg-

Grimmestein.

De Herstelde Leeuw.

Zandenburg.

Westhoven.

Horstendaal.

Schcxeroog

Ter Horst.

Reinestein.

Beverwyk.

't Huis te Hemert.

't Huis te Wateringen. 1715. 14 Januarii

Korssloot.

Schoonewal, den yden Sept. binnen. 18 Febr.

’t Raadhuis van Enkhuizen.

DeHaringthuin, 1ode Octob. binn.

van Ceylon.Wassenaar. 1714. 21 Dec.

Zuiderbeek.

Bentveld.

Noordbeek.

Limburg.

Schellenberg.

Lokhorst.

ioriii
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Amsterdam.Jaaren, Maanden.Sedenen.

Onder den Ed: Heer Directeu
Generaal Abrabam Douglas,

’t jaar 1716.

van BataviaLinschoten. 1715. 30Octob.
28 Nov.

Westerdykshorn.

Mynden.

De Standvastigheid.

Prins Eugenius.

De Kykuit.

een Naschip.Zandenhoef,

Meyenburg.

’t Vaderland Getrouw.

Ryssel.

Naschip.Diemen, een

De Samson.

Voorburg.

Neptunus.

Charlois.

De Engewormer.

’t Noorderquartier.

De Brug.

Ouwerkerk.

Cacuenheet.

't Huis ter Lede.
1716. 21 Febr.Wynendaal.

van Ceylon. 1715. 18 Dec.Oudenaarden.

’t Raadhuis van Middelburg.

't Huis ten Donk.

Waarden.

De Loosdrecht.

Belvliet.

iormm
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.
Onder de Heer Henrik Bekker, Or

dinair Raad, en Landvoogt van
Ceylon, in ’t jaar 1717

van Batavia 1716. I Nov.De Elisabeth.

enBarneveld.
Vrede. 1 Dec.De Generale

Koning Carel.
Nesserak.

d’Uno.
Zuiderbeek

Zandenburg.
Barbice.

van Vlissingen.Het Raadhuis
Westhoven.

Arendsduin.

Kiefhoek.
Sleewyk.

Sen Berg.
Abbekerk
't Huis de Vlotter

1717. 16JaunariiDe Mossel.
16 dito.Duivenvoorde.

Risdam.
gebleven tusschenDe Oude Zyp.
Kaap.Ceylon en de

Groenswaard.

Witzburg.
Meerhuizen.

van CeylonBerkenroode

’t Geyn.

Middelwout.
Kokkenge.

Strykebolle.

Onder Schipper Hayman de Laver.
in ’t jaar 1718.

van BataviaWesterdykshorn. 1717. 1 Dec.
Meynden.
't Huis ten Donk.

Hoogermeer

Voorburg.

De Leydsman.

Meyenburg
De Heistelde Leeuw.
Cats

Rotterdam.
Nederhoven.
Ryksdorf.

Ryssel.
1718. 16 JanuariiNoordbeek.

16 dito.Lugtenburg
20 Maart.’t Raadhuis van Enkhuizen.

van Ceylon 1717. 21 Dec.Den Donau.

Ganzenhoef-

De Amazoone.
Loosdrecht.

Bentveld.

De Spiering.
Wassenaar.

't Slot Aldegonde.

mos
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Schepen. Jaaren. Maanden. Amsterdam.

Onder de HeerGerard van der Seyde,
Equipagiemeester op ’s Com-

in ’t jaarpagnies Werf,
1719.

1718. 29 Nov.van BataviaBerkenrode.
7 Dec.
enElisabeth.

1719. 15 Januarii

Prattenburg.

Kokkenge.

De Stantvastigheid.

Schellenberg.

Schoteroog.

Ter Nisse-

Meerhuizen.

Joanna.

Valkenisse,

Barbices.

Het Raadhuis van Middelburg.

’t Vaderland Getrouw,

Ter Horst.

Gudemaaerdtern.
Kiefhoek.

Groenswaard.

’t Noorderquartier.

't Huis ter Boede.

De Haringthuin.

't Huis te Vlotter.

van CeylonBorzelen. 1718. 25 Dec.
Linschoten.

Ouwerkerk.

Middelwoud.

Doornik.

Hoedekenskerk.

Reinestein.

Wynendaal, den zden Nov binnen.

o



ori

Zeeland.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

iorm ii

287

Summarium.

Prs

8352000 o 0

Onden



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,288
Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder Michiel Landsbeer, Schipper
en Commandeur der Retour-

vloot, in ’t jaar 1720.

1719. 30 Nov.Meyenburg. van Batavia
en

Zandenburg. 1720. 15 Januarii

d’Uno.

Koning Carel.

Westerdykshorn.

Amstelveen.

De Hopvogel.

Barbestein.

De Neptunus.

Wassenaar.

Canuenheet.

Wendela.

Arendsduin

Den Dam.

De Samson. van Ceylon.

Amsterdam

Vrieswyk.

Charlois.

De Margareta.

Strykebolle.

Het Raadhuis van Vlissingen.

Noordbeek.

Hoogenes.

De Spiering.

Oygerdeer.
De Visch, ’t Na- of Theeschip 1720. 26 Maart.

voor Amsterdam, met een in-

koops-lading van 247858

Maakende te zamen ontrent eer
inkoop van

oirmi Pris
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Amsterdam.Schepen. Jaaren. Maanden.
Onder Josef Lothen, Independent

Fiscaal, in ’t jaar 1721.

Zuikerschepen.

Barneveld. van Batavia 1720. NOV.

Prattenburg.

Elisabeth.

Meynden.

Leyden.

Kommerrust.

Valkenis.

Steenhoven.

De Stantvastigheid.

De Schotze Lorrendraayer.

Nesserak.

Sleewyk.

't Huis ter Horst.

Rynsdorf.

’t Raadhuis van Enkhuizen.

van Ceylon.Ryssel.

Schoonenburg.

't Huis ten Donk.

De Herstelde Leeuw.

't Slot Aldegonde.
van Mocha.Luchtenburg.

Rotterdam.

Naschepen.1721. Januarii't Huis te Vlotter.

Meerhuizen.

Middelwout.

Noordwaddingsveen.

’t Stadthuis van Delft.
IApril.Haaksburg.

Pori
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Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder N. de Haan, Schipper, en
Bevelhebber dezer Vloot, in

’t jaar 1722.

Zuikerschepen 1721. 1 Dec.De Magdalena.
Purmerlust.

van Batavia.Amsterdam.

Westerdykshorn.

Koning Carel.

Schoteroog.

Delftsland.

Den Dam.

Wassenaar.

’t Noorderquartier.

Strykebolle.

De Geertruy.

’t Vaderland Getrouw.

van Ceylon 1721. 22 Nov.Barbices.

't Huis Assenberg.

Wendela.

Ouwerkerk.

Borzelen.

Hoedekenskerk

Nederhoven.
Doch deze volgende zyn ontrent

de Kaap der Goede Hoope in
een swaare storm gebleven van

de Voorvloot; behalven nog 6
eerst uitgeloopen schepen, die
in dit zelve jaar, den 16den Juni

in de Tafelbaai vergaan zyn.

Amsterveen,de Zeevoogt der vloot.
Samson.
Het Raadhuis van Middelburg.
Remestein

Blvenburg
't Huis van Foreest.

Naschepen 1722. 29 JanuariiVoorburg.

't Hof niet altys Zomer.

Goudriaan.

De Margareta.
IApril.

Opperdoes.

’t Raadhuis van Vlisingen.
Por
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Scenen.
Onder de Heer en Mr. Jan van

Stryen, Advocaat Fiscaal van

Indien, in ’t jaar 1723

Zuikerschepen.Ogperdeer.

Het Raadhuis van Vlissingen.

Anna Maria.

Schoonenburg,ontrent de Kaap
verongelukt.

Hagenes.

Doornik.

De Elisabeth. van Batavia

De Stadt Leyden.

Prattenburg.

Barneveld.

Bentveld.

Kommerrust.

d’Unie.

Valkenisse.

Meyenburg.

Berbestein.

Noordbeek.

’t Stadthuis van Delft.

Cats.

Lugtenburg.

Loenderveen.

Haften.

De Johanna.

Stadtwyk. van Ceylon.

Berkenroode.

Meerhuizen.

Heinskenzand.

Naschepen.Jacoba.

Theodora.

Hillegonda.

De Samaritaan.
De Bramman.

en NIEUW OOST-INDIEN,

Amsterdam.Jaaren. Maanden.

P is



Zeeland.

of NEDERLANDS MOGENTHEID aldaar.
Enkhuizen.Hoorn.Rotterdam.Delft.

PrssisPrisPi Paii

295

Summarium.

Nanee

Cnder



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,266
Amsterdam.Jaaren. Maanden.Schepen.

Onder de Ed: Heer Hans Frederil
Berkman, Extraordinaar Raad
van Indien, en Sergeant Ma-

joor, in ’t jaar 1724.

Zuikerschepen,Linschoten.

De Geertruy.

't Slot Aldegonde

Wendela.

van Batavia.Cateecuunt.

Westerdykshorn.

Meynden.

Amsterdam.

West-Vriesland.

Oostrust.

Zoetelingskerk.

Middelwout.

Ryksdorf.

Delftsland.

De Spiering.

't Huis ten Donk.

Groenswaard.

't Huis de Vlotter.

Magdalena.

Witzburg

De Visch.

van CeylonKokkenge.

Midloo.

Ravestein.

Nieuwyliet.

Naschepen.Stabroek.

't Hof niet altyd Zomer.

Pathmos.

Strykebolle.

Het Theeschip, met drie anderen,
die nog onbekent zyn.

oris
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VYFDE HOOFDSTUK.

IIt het getal der ingekomen schepen, en den inkoop, bljkt de magt dezer Maat-
schappy. Als mede uit andere effecten in Indien, en hier te Lande. Doch niet

minder uit de Landen, by haar in Indien verovert, of bevaaren. Als Ternate, Amboina
en Banda. ’t Koninkryk van Jakatra. Tayouan. En in ’t jaar 1638. De steden Gale,
en Baticalo, op Ceylon. Trinkenemale, en Nigumbo. Malacca. Verscheide andere
steden op Ceylon, en op de Kust. De steden Koulang, Cranganor, Coetsjien, Cana-
nor, en ’t koningryk Macassar. Koophandel der Nederlanders op Java’s Oostkust, en
tot Bantam, als mede op Sumatra. Haare veroveringen op Timor, Solor, en opCho-
romandel. Hun koophandel in verscheide Ryken van Indien. Met al het welke Zy
al de Ouden, en al de hedendaagzen, die Indien bevaaren, verre cvertreffen. Bewind-
hebbers van Amsterdam. Buiten-Bewindhebbers te Amsterdam zittende. Bewind-
hebbers van Zeeland. Bewindhebbers van Delft. Bewindhebbers van Rotterdam.

Delftze Bewindhebbers onder de Rotter-Opheldering van een swaarigheid wegens de
Bewindhebbers van Enkhuizen. Ad-damze gemengt. Bewindhebbers van Hoorn.

vocaaten der Oost-Indische Maatschappy.

die zy van tyd tot tyd geleden, en waarIIt deze opgave van zoo veel ryk-
Uit het onder 6 t’huisvaarders, ontrent de Kaap,geladene en behouden binnen-
getal der en 6 uitvaarders in de baai aan de Kaap,gekomene vlooten , te zameningeko¬

in ’t jaa1 1722. verlooren heeft, aanhaalenmeer dan 1500 schepen uitmaakende,mene
mag, door welk verlies zy, buiten alleschepen, mitsgaders uit de inkoopspenningen,

en den tegenspraak, van zeer groote voordeelendoor de Hollanders in Indien by yder
inkoop, ontzet geweest is; behalven dat ook hetblykt de vloot besteed, en te zamen vry meer

verkrygen van ’t Octroy , om alleen opmagt de- dan drie honderd vyftig millioenen be¬
Indien te mogen vaaren , tot verscheidezer Maat-dragende , en die by den uitkoop nog

schappy. maalen toe, haar ettelyke millioenen ge-wel ruim eens zoo veel beloopen, is zeer
kost heeft.klaar ’t groot vermogen van deze Maat-

Hier tegen heeft zy, by tyden van Oor-schappy , in opzicht van haare geringe
log , ook een groote menigte van gal-beginzelen (van tusschen de zes en zeven
lioenen, of kraaken, en andere schepenmillioenen) af te meeten; te meer, alzoo
der Portugeezen (die een getal van verredie kleine hoofdsom, waar mede zy be¬
over de honderd uitmaaken) en ool-gon , in Junii in ’t jaar 1720. tot een
eenige van de Engelschen, en Franschensomme van 1080 ten honderd , en nog
(aan welke zy ook wel eenige verloorenhooger, gerezen is, en zulks, niet te-
heeft) genomen, dat mede wakker ge-genstaande zy in dat jaar al ettelyke
styft heeft.schepen verlooren, en zich (dat noch

Maar laat ons van deze aangenaamemeer verwondering verdient) genood-
beschouwing van haare magtige vlooten,zaakt gevonden heeft, om zeer swaare

en zoo rykgeladene kielen , dat kragtigoorlogskosten zoo op Malabar, als
steunzel , ja de hartader dezer landen,voornamelyk op Jaya , nu eenige jaaren
eens te lande overstappen , en vooraf inaan een te dragen.
’t korte (gelyk wy daar na over yder ver-Dit was een ongemeene ryzing, die
overde landvoogdy in ’t byzonder, enbuiten eenig voorbeeld was, en hoewel
uitvoerig handelen zullen) gaan zien,die actien, by de tyding van de dood van

Doch niet
wat de Hollanders in Indien (ten klaarenden opperlandvoogt van Indien, de Heer

minder
bewyze, dat zy 'er zyn geweest, gelyk uit deChristoffel van Swoll, in Julii (daar zy
zy tot nog toe in ’t volle bezit zyn van Landen,den 2uen Junii ’s jaars 1719 nog op oo2
’t gene zy daar verovert hebben) van de by haar inwaaren) op 866 daalden , zoo was dit
Portugeezen van tyd tot tyd met het indienechter van geen zonderlingen duur, ver-

verovert,
mits zy , by ’t invallen van een weer- swaard in de vuist gewonnen hebben, en of bevaa-

hoe magtig, en ontzagchelyk zy, doorren-gadelooze vloot van 80 tonnen gouds en
’t dapper en voorzigtig gebruik van hunne52000gulden inkoops, weder aanstonts,
wapenen, niet alleen voor alle die Inlan-en zoo van tyd tot tyd al hooger gere-
ders, maar zelfs ook voor alle Europeërszen zyn.
aldaar, geworden zyn.Indien men hier by nu eens de verdere

Als medt
De koning van Ternate stont zedertvaste en losse goederen , die deze Maat-ult andere Als Ter-

den 134en Augusti 1599. hen toe, daar nateAn-schappy zoo in Indien als hier te lande,effecten

in imdien, te handelen, alwaar zy tot den 14den Maart boina enbezit, ging optellen , die zouden mede
en hier te 1606. bleven , wanneer Pedro d'Acunha Banda.nog veele millioenen bedragen. Waar by
Lande.

hen ’er weer uitdieef; doch hier af zullenmen dan ook de schade van (zoo verre
wy breeder onder de stoffe van Ternatemy bekent is) wel over de zoo schepen,

spro¬
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1639. den Portugeezen aldaar ook despreken, en tegenwoordig alleen zeggen,
sterke stadt Trinkenemale, en de Ed: heer Trinke-

dat zy ten tyde van koning Amsterdam
Directeur Generaal Philip Lucasz , den nemale(anders Kaytsiili Sibori genaamt) dat ryk, en N¬pden Februarii 1640. de stadt Negumboen dien vorst, overwonnen, en die ko¬ gumbo,Ondertusschen maakten zich de Neder-

ningen zedert zoodanig na hun hand gezet
landers den 14den Januarii 1641. onder

hebben, dat zy tegenwoordig niets buiten ’t beleid van den Bevelhebber, Minneweten, of tegen de wil van den Land
Willemsz. Caartekoe, en den sergeant Ma-voogt konnen uitvoeren.
joor Joannes Lamotius, na een beleg vanHet eerste landschap, dat zy de Por-
vyf maanden, en na een zeer bloedigentugeezen afnamen , is de gantsche land-
en hardnekkigen storm, meesters varvoogdy van Amboina geweest, die hen de nhaaeen
’t ontzachlyk Malacca , waar op zy zocdappere zeevoogt, Steven van der Hagen,
meenigmaal ’t oog gehad , en zoo me-zonder slag of stoot, in ’t jaar 1605. den
nigen vergeefschen aanslag in 't werk22sten Februarii ashandig maakte ; eene
gestelt hadden.verovering , waar door zy meesters van In ’t jaar 1644. heeft de Ed: heer Fran-

de kruidnagelen geworden zyn.
Verschei-cois Caron, ordinair Raad van Indien, deDe landvoogdy van Banda hebben zy de anderestadt Negumbo, die de Portugeezen weer

in ’t jaar 1699., onder den onderzeevoogt steden opvan ons gewonnen hadden, herwonnen. Ceylon,Simon Jansz. Hoen, na de schrikkelykt
Daar na heeft de Ed:. heer Directeu en op demoord ontrent den zeevoogt Pieter Wil-

kuit.Generaal Gerard Hulft, den 1gden Octoberlemsz. Verhoeven, en verscheide andere.
1655., de stadt Calture , en den 124enop een verraaderlyke wyze gepleegt,
Mey 1656., de heer landvoogt Adriaanden 10den Augusti verovert, en toen
van der Meyden hen de magtige stadtmet die trouwlooze Bandaneezen wel
Colombo ontwrongen.een goed verdrag gemaakt, maar ’t ge

Dus wierd ook Toetecoryn in ’t jaarduurig overtreden daar van is oorzaak
1658. in Februarii, en den 22sten ’t eilandgeweest , dat zy in ’t jaar 1615. door
Manaar door den dapperen held, den heerden oppergebieder van Indien, den heer
Ryklof van Goens, en den 21sten Junii ookGerard Reynst en in ’t jaar 1621. den
’t magtig koninkryk Jaffanapatnam, door2rsten Maart wederom door den heer Jan
den majoor Jan van der Laan (dien schrikPietersz. Coen, zoodanig beteugelt zyn,
der Portugeezen) hen afhandig gemaaktdat zy, na menigvuldige verbondbreu-
die ook Nagapatnam, een schoone stadtken (die wy breeder op zyn plaats aan
op de kust van Choromandel, in Augustihaalen) zich noit meer in staat gevonden
’s jaars 1658. by verdiag veroverde.hebben , om iets van gewigt tegen de

Eenige jaaren daar na met de Portu-Nederlandsche Oostindische Maatschappy
geezen , wegens de zaaken van BrazyI.te ondernemen ; maar genoodzaakt zyn
nog in grooter verwydering, en in vol-geweeft, om , in weerwil zelf, zich
slagen oorlog geraakt zynde , nam deonder haar bestier stil en gehoorzaam te
Nederlandsche Oostindische Maatschappydragen.
op een veel eerlyker wyze , dan zy inIn ’t jaar 1619., den 3osten Mey, heeft

’tKoninl-
Brazyl, haar flag zoo wel waar, dat zyzich die zelve heer Coen , diens dappereryk van

op de Malabaarsche kust buitengemeenejalcatra. en koerde daaden zoo wonderlyk wel met

veroveringen op hen verkreeg.zyn naam overeenstemmen , met het
De dappere heer Ryklof van Goens,dieswaard ook meester van de stadt , en Codems

schrik van Malabar en Ceylon, nam 1661’t koninloryk Jakatra gemaakt, en aldaar
den 10sen December voor de tweedemaalop des-zelfs grond eerst de vesting gestigt,
de stadt Coulang in.waar op men naderhand die schoone stadt Commeni¬Cranganor volgde den teden JanuariBatavia (oat heerlyk gedenkstuk der

nôr.1662. onder dien zelven veldheer.aloude Batavieren) gebouwt heeft.
In ’t jaar 1663. namen de onzen derIn den jaare 1624. zyn zy ten deele Coetsiien

8sten Januarii de sterke stadt CoetsiienTayouan, by verwisseling tegen Pehoe (of de eilan-
onder ’t beleid van dien zelven opperbe¬den de Piscadores) ontrent de Chineesche
velhebber, na een dapperen tegenstand,wal gelegen, ten deele by koop, bezit
in; waar op ’t jaar daar aan in Februariiters van Tayouan, of van ’t eiland For- Caccrtit.
de stadt Cananor, onder ’t opperbevelmosa, geworden.
van den Ed: heer Jacob Hustaart, extra-De stadt Gale , op ’teiland CeylonDe steden
ordinair Raad van Indien, volgde.won Willem Jacobsz. Coster, den 134enGale en

Die van Macassar, de moedigste en’tKonink-Baticalo Maart 1638. van de Portugeezen; waar
op ryk Ma-Cey dapperste onder alle Natien van ’t Oostenaan de Ed: heer Adam Westerwold, ex- cassar.lon.

wierden door den heer Cornelis Speelmantraordinair Raad van Indien , den 18den
een man, die weinig zyns gelyk in gaau-April, ook de stadt Baticalo, op ’t zelve
heid van doordringent verstand, en nogeiland gelegen, hegtte.
minder in onbewegelyke dapperheid had,De Ed:. heer Antoni Caan, extraordi-
tegen alle verwagting volsiagen overwon-nair Raad van Indien, ontnam in ’t jaar

nen ;PP2
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Portugeezen, Engelschen en Franschen,nen; doch zy, ’t gemaakte verbond weder
te vergelyken, die zal, by aldien hy on-verbroken hebbende, zyn door dien zel
zydig ’t vonnis hier over vellen wil,ven heer in ’t jaar 1669. zoodanig getemt,

dat zymoeten bekennen, niet alleendat zy zedert zich noit weer openbaar
deelenzeer verre alle de Ouden in allertegen onze Maatschappy hebben durven
peërs inmaar ook alle die groote Enroaankanten.
En daarveele opzigten, te boven gaanWat vermogen de Hollandsche Natie

Koop- door demen van de landen en stedendoor verscheide omwendingen , en oor-
handel en ver-Ouden in die gewesten ontdektder Ne-logen, op Java’s Oostkust, en te Bantam,

overt, niet de minste voetstappen weetderlan- voorgevallen, over de keizers van Java
na te speuren , waar uit men maar deders opof Mataram, gekregen, en hoe zy, door

Java ’s bloote zekerheid zou konnen hebbenOostkust gunst des konings van Bantam, in ’t jaar
dat zy'er geweest zyn (daar ik volkomenen Ban- 1682. alleen vryheid om daar te handelen,
aan twyffe, gelyk ik dat van de meestentam ; als met uitsluiting van alle Europeers , en
als verdicht, verwerp) zoo zyn in te-mede oPwat magt zy op ’t groot eiland Sumatra.

Sumatra gendeel de Nederlanders in staat, om debekomen hebben, zullen wy in 't breede
landen , by hen ontdekt, of verovert,vertoonen , wanneer wy in 't byzonder
niet alleen duidelyk, en in nette kaarten,van de zaaken van Java, en deszelfs kei

aan te wyzen; maar zy zyn tot nog toezers, van Bantam, en deszelfs koningen,
ook vreedzaame bezitters der zelve totals mede van Sumatra, spreken.
zoo verre, dat hun grootste vyanden enOp ’t eiland Timor en Solor hebben

Eacer
benyders zelf , tegen allen, die hen ditverove- wy den Portug-ezen mede verscheide
betwisten, of eenigzins in twyffel trekkenringen op plaatzen, gelyk in onze verhandeling

Timor, wilden, tot getuigen zouden konnen endaar over blyken zal, ontnomen
en Solor. moeten verstrekken.Alle welke steden, eilanden, en ko

Dit was het, ’t geen wy voorgenomenninkryken, by hen met veel dapperheid
hadden de wereld mede te deelen , metzoo op de Portugeezen, als andere vyan
voornemen , om daar op een werk teden , veroverr, hen in Indien zoo veel
laaten volgen, ’t geen in naaukeurigheidmagt en aanzien , en zoo een ruime be
alle andere , tot nog toe daar over ge-zitting van landen gegeven hebben, dat
schreven, zeer verre zal overtr-ffen, enzy , in wyd-uitgest ektheid der zelve.
een groote menigte van zaaken in ’t lichtschoon in hun eigen land maar een kleine
brengen , waar van noit het allerminsterepublyk zynde voor veel magtige ko
by eenige Schryvers gezien, of waar afningen niet behoeven te wyken; behal-
zy noit gehoort hebben ; weshalven ikven dat hun bestier in die landen zeer vee
in die hoope leve , dat dit werk zichgelykenis met de magt, pragt, en statie
zelven zood inig aan alle le-s- ven weet-der vorsten en koningen heeft.
gierigen aanpryzen zal, dat is niet noodigBy al het welke men de meenigvuldige

Op Cho
oordeele daar ie:s meer van te zeggen,comptoiren, by hen op de kust van Cho-roman-
maar ’t veel bescheidener vinde , dat aanmoetromandel in eigendom bezeten ,del.

’t onzydig oordeel, van die ’t lezen zullenvoegen, en te gelyk aanmerken, hoe
te verblyven ; waar mede wy dit stukgrooten handel zy al van ouds her in JapanHun
dan ook besluiten , en allereerst hier opChina, Ziam, Toncquin en Cambodia-Koop

handel in het deel van de Moluccos, als zynde eengelyk ook in Persien, Bengale en Suratte,
resichee. van de oudste landen , alwaar zich demitsgaders in ’t gantsche ryk des Grooter
de ryken

Nederlandsche Maatschappy ne lerzetteMogols, en in Mocha, gedreven heb-van In zullen laaten volgen ; ’tgeen ons dan alAen. ben , in de meeste van welke ryken de
verder tot de verhandeling van AmboinaMaatschappy haare vaste comproiren er
en Banda, als de naaste in tyd daar oplogien, onder haare directeurs of opper
volgende, van zelf geleiden zalhoofden, bezit.

Alvoorens nogtans daar toe over teDie ’t nu lust de stoute bedryven, en
gaan , zullen wy , tot een ssot van de-heldagtige ondernemingen der Nederlan
zen voorlooper , de naamen van alle deMet alhet ders, zoo in 't onbevreest beploegen van

welke zy Heeren Bewindhebberen van de kame-al de ou-den grooten Oceaan, en in het klock
ren, Amsterdam, Zeeland, Delft, Rot-den, en moedig bevaaren van Oostindien mef
terdam, Hoorn en Enkhuizen, met dealde he-zulke rykgeladene heen en wedergaande

aenoeeg vlooten, als in het veroveren van zoo veel tyd van hunne regeering of aanstelling.
ze , die

en dood, zoo verre wy het heboenmagtige korinkryken, en in 't dryvenIndien
konnen navorschen , en ook die van debevaaren, van hun gezegenden handel aldaar, eens

verre Advocaaten dezer Maatschappy, hier by-met alle de bedryven en onderneminger
Greeceet voegen.zoo der Ouden, als ook van de dappert
sen.
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De Heeren Bewindhebberen der Oost-

indische Maatschappy ter Kamer van AMSTER-
DAM.

Aangenomen by 't Octroy den 20 Maart 1602.

2 Decemb.1613.uitgescheid.Reynier Pauw.

1637.13 AugustioverledenDr. Dirk Bas.
17 dito. 1616.Hasselaar.Pieter Dirksz.

Ceecher 1616.28Jan Carel.
dito. 1613.Jaques de Velaar.

7Augusti 1616.Jan Poppe¬
uitgescheiden 1613.Barent Bartwyns.

16 October 1617.Francois van Hoven.
2 Decemb. 1616.overledenHans Hongers.

20 Mey 1615.Dirk van Os.
30 Julii 1631.Louis de la Beecq.
31 Augusti 1624.Jan Hermansz.
2 Junii 1619.Lenard Ray.

Gerard Reynst, als Opperlandvoogt naar Indien ver-
7Decemb. 1615.trokken den 2 Junii 1613. en aldaar overleden den

Februarii 1618.20Albert Jansz Joncheyn.
Februarii 1615.Arent ten Grootenhuize.

1 Januarii 1641.ReggaarJacob Reepmaaker.
7Maart , 1611.overledenJacob Florisz. Cloek.

Buiten deze komen my Art. 18. van 't Octroy
nog deze voor:

Gerard Bicker, als de allereerste.

Henrik Buyk, als de pde in rang.
Elbert Lucasz.

Isaac le Meer.

Siwert Pietersz. Sem.
Marcus Vogelaar.

Geurt Dirksz.
Huibert Wachtmans.

Om wat reden nu deze Heeren door den opsteller van
de Lyft niet mede nevens de andere gemelt wor-
den , weet ik niet ; hoewel ze by my 'er mede
voor te boek staan , om dat zy in 't Octroy
Art. 18 gemelt worden.

In ’t jaar 1611.
Arent Pietersz. Verburg, die na Haarlem

overleden in ’t jaar 1623.
isgaan woonen, en aldaar

22 Maart  1617.fansz van Helmond.Jan
In’tjaar 1613. 21 Augusti.

8 dito. 1635.Simon Jansz. Schoonhoven.
In ’t jaar 1614. 18 Februarii.

12 Maart , 1625.Frans Henriksz Oetgens.
24 Januarii 1626.Gerrit Jacobsz Witzen.

tZelve jaar, 21 Julii.
s dito. 1636.Elias Trip, wegens Dordrecht.

14 Februarii.In ’t jaar 1615.
22 Junii 1633.Hillebrand Schellinger.

In ’tjaar 1617. 1IApril.
1638.Andries Rykaard.

afgegaan 1 Januarii 1641.Dirk Hasselaar.

Henrik Brouwer, vertrok als Opperland-
1632.voogt naar Indien.

In ’t jaar 1618. 23 April.
1641.I JanuariiAdriaan Pauw, Pensionaris.
1639.uitgescheidenPieter de Schilder , wegens beroerte ’er

afgegaan 1 Januarii 1641.Jacob Bicker.
PP3 In
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In ’t jaar 1618. 4 Mey.
overleden 15 Novemb.Jacob Poppe, Schepen.

Dirk Heynk. 22 Octoberk 1624
Dirk Vlak. 31 dito.

In ’t jaar 1625. 9 Junii.
8 MeySimon de Ryk. 1652.

21 OctoberLaurens Reaal. 1637.

Cernelis de Vry. 9 Septemb 1650.
Henrik Voet. 23 Junii 1652.

12 DecembJacob Jacobsz Roch. 1670.

Dirk Tholincx, Meyuitgevallen 1643.
In ’t jaar 1628. Geecher.

Hans van Loon. Februarii 1658.
uitgescheid. 25

Pieter de Carpentier. 5 Septemb. 1659.overleden

In ’t jaar 1632. Mey.
Zacharias Roode. 26 October 1656.
Gerard Hudde. Maart 1646.

In ’t jaar 1634. Junii.
Joan Huydekooper. 26 October 1661.

In ’t jaar 1636.
Henrik Reynst. Junii 1648.

Cornelis de Graaf uitgescheid. 10 Januarii 1664.
In ’t jaar 1638. IFebruarii.

Willem Boreel, Pensionaris, vertrok als 1650.afgestaan 4'April
Gezant van den Staat naar Vrankryk.

Jan Munter. overleden 9 Maart 1685.3
In ’t jaar 1640.19 Januarii.

Gerbrand Claasz Pancras. stonden beiden hun dienst
Willem Backer. af den 31 December 1643.

In ’t jaar 1641. 4 Februarii.
Dr. Andries Bicker. overleden 24 Junii 1652.

Pieter Hasselaar, alzoo Schout wiert, afgestaan 1646.
Jean le Gouche. 18 Novemboverleden 1669.
Daniel Bernard. 1661.5October

In ’t jaar 1647. 4 Februarii.
JoostJansz. Cruysveld. 6 Decemb. 1657.
Joris Jorisz. Backer. 24 October 1666.

Jan Hulft. 1677.30 Decemb

Roelof Bicker. 2 Junii 1656.

In ’t jaar 1648. 31 Augusti.
Jacob Druyvesteyn. I Mey 1656.afgegaan
Willem Goes, Raadsheer in den Hove

van Holland geworden. 1654.

In ’t jaar 1651. 10 Januarii.
Antoni de Lange. overleden October 1652.
Jacob Bas, Dicksz. 23 Maart 1656.

In ’tjaar 1652. 14 November.
Thomas Broers. 25 April 1668.
Nikolaas van de Capelle. 28 October 1695.
Antoni Casteleyn. 27 April 1664.
Hieronymus de Haze, 16 Januarii 1681.

In ’t jaar 1655. 14 Januarii.
Jan Simonsz. van Leeuwen. 1661.afgegaan 30 April

In ’t jaar 1656. IJunii.
Cornelis Duyvens, van Haarlem. I Mey 1662.
Simon van Hoorn. overleden 19 Augusti1667.

In ’t jaar 1657.29 Januarii.
Gillis Valkenier. 5Novemb. 1680.
Dirk Tukk. 6 Maart  1682.

In ’t jaar 1658. 31 Januarii.
Gerrit Rapenbroek. 24 Januarii 1670.

’t Zelve jaar. 14 Maart.
Pieter van Loon. Novemb. 1677.

In ’t jaar 1659. 10 November¬
Henrik Dirksz. Spiegel. 18 April  1667.

In
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In ’tjaar 1661. 19Mey.

Henrik van Willigen. afgegaan I Mey ,1667.
In ’t jaar 1662. 2 Januarii.

Cornelis Backer. overleden 25 Februarii 1681.
’t Zelve jaar. 8 Mey.

Jacob Steyn. afgegaan 1Mey  1668.
In ’t jaar 1664. 24 Februarii.

Pieter de Graaf. overleden 4 Junii 1707.
’t Zelve jaar. 10 Julii.

Cornelis Graastand. 26 October 1677.
In ’t jaar 1666. 18 November.

JoanHuydekooper. 39 Novemb. 1704.
In ’t jaar 1667. 10 Mey.

Lambert Reynst. 8 Decemb. 1679.
Henrik Brouwer. afgegaan Mey 1673.

t Zelve jaar. 14 October.
Cornelis van Vlooswyk. overleden 13 Decemb. 1687.

In ’t jaar 1668.31 Mey.
Nicolaas Pancras. 2 Novemb. 1678.
Cornelis van Loo afgegaan 1 Mey 1670.

In ’t jaar 1670. 2 Januarii.
HenrikScholten. overleden 3 Septemb. 1679.

't Zelve jaar. 21 Februarii.
Iaac Hochepied, de Jonge. uitgevallen 26 Februarii 1680.

’t Zelve jaar. 8 Mey.
Cornelis Sylvius. afgegaan 1 Mey1676.

In ’t jaar 1671. 26 Januarii.
Henrik Becker. overleden 17 Mey  1688.

In ’t jaar 167 3. 20 Julii.
van Vesaneveld.Joan afgegaan I dito. 1676.1 2
In ’t jaar 1676.10 Mey.

Wouter van Landschot. dito. 1679.
Gillis van Clarenbeek. overleden Novemb. 1678.

'tjaar 167 7.In 18 November.
Cornelisvan Outshoorn. 10 Februarii 1688.

In ’t jaar 1678. 17 Januarii.
Trip.Louis 14 Julii 1684.
’t Zelve jaar. 21 November.

Hooft.Gerrit 6 Augusti 1717.
In ’t jaar 1679. 10Mey.

Brouwer.ikHendt afgegaan I Mey  1683.
't Zelve jaar.9 Februarii.

DammasGuldewagen. overleden 27 Januarii 1685.
t Zelve jaar. 26 September.

Joannes Hudde. Mey1704.
tZelve jaar. 28 November.
Rodenburg.Joay Septemb. 1690.
tZelve jaar. 28 December.

Gerard Bors. 8Novemb. 1693.
In ’t jaar 1680. 7 Junii.

Salomonvan de Blocquery. 20 October 1701.
t Zelve jaar. 10 December.

Cornelis Roch. 26 Decemb. 1681.
In ’t jaar 1681. 30 Januarii.

Coenraadvan heuningen. 26 October 1693.
’t Zelve jaar. 10 April.

Joan deVries. 6April 1708.
’t Zelve jaar. 16 December.

Henrik Decker. IIMaart 1697.
In ’t jaar 1682. 29 Januarii.

Adriaan Temmink. 23 Januarii 1688.
't Zelve jaar. 16 April.

Cornelis Cloek. 12 April  1693.
In ’t jaar 1683. 20 Mey.

Magnus van Akeren. Februarii 1685.
In
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In ’t 1685. 25 Januarii.

Bernard.Anderee- overleden 25 Januarii 1704.
Zelve jaar. 14 Februarii

Willem Nieuwenhuys afgegaan 1 Mey 1691.
't Zelve jaar. 10 April.

Willem van Dam. overseden 17 April 1713.
5 Julii.'t Zelve jaar

Cornelis afgegaan 1 MeyWittens. 1691.
’t jaar 1688 8 Januarii.In

Joan Corver. overleden 17 dito. 1716.a
't Zelve jaar Januarii.

Joan Geelvink. 21 dito.1707.

’t Zelve jaar. 3 Mey.
Caspar van Collen. 19 Maart  1704.

8 Julii.'t Zelve jaar.
Willem van Loon. 27 April  1695.

In ’t jaar 1690. 30 November.
Mattheus Lestevenon. 9Augusti 1693.

In ’t jaar 1691. 5'April.
Gerard van Stirum. Mey  1691.

't Zelve jaar. 21 Mey.
Nicolaas van de Velde. afgegaan 30 April 1697.

't Zelve jaar. 10 September
Auwel Fabritius. 30 April  1697.

In ’t jaar 1693.23 Junii
Piete Ranst Valkenier. overleden 29 Decemb. 1704.

't Zelve jaar. 9 November.
Hieronymus Velters. afgegaan 24 October 1707.

Alzoo Drost van Muyden wiert.

't Zelve jaar. 7 December.
Elias.Jacob overleden 28 Novemb. 1701.

't Zelve jaar. 10 dito.
Nicolaas Witzen. 10 Augusti 1717.

In ’t jaar 1695. 2 Junii.
Jacob Jacobsz Hinloopen. 14 Maart 1705.

In ’t jaar 1696. 19 Januarii.
de Wit.Pieter 7 Januarii 1712.
In ’t jaar 1697. 2 Mey.

Hermannus Gerlings. afgegaan 1 Novemb. 1703.
't Zelve jaar 10 Mey.

Abrabam van Asperen. I Mey
1703.

In ’t jaar 1698. 30 Januarii.
Gillis van Hemert. overleden 20 October 1702.

In’t jaar 1701. 15 December.
Abraham Lestevenon. leeft.

In ’t jaar 1702. 12 Januarii.
uWouter Valkenier, I. F. overleden 8 Januarii 1710.

In ’t jaar 1703 29 Januarii.
Henrik van de Blocquery 21 Septemb. 1715.

't Zelve jaar. 3 Mey.
Gerard van Hoogeveen.

't Zelve jaar. 6 November beide afgegaan , Mey  1709.
Arent de Raad

In ’t jaar 1704. 4 Februarii.
Abraham Muyssart. leeft.

't Zelve jaar. 17 April.
Dirk Bas overleden 29 Januarii 1709.

t Zelve jaars. 19 Junii.
Gerbrand Pancras. 30 dito. 1716.

In ’t jaar 1705. 19 Januarii.
Joan Blaauw. 13 Augusti 1712.
Joseph Huydekooper.

II Januarii 1709.
t Zelve jaar. 23 April.

Jan Trip. leeft.

In
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In ’t jaar 1707. 17 November.
leeft.Aarnout Schuyt. overleden 27 Maart 1716.

Picter van Loon.
leeft.Willem Sautin.

In ’t jaar 1708 28 Junii.
Hicronymo de Haze de Georgio.

In ’t jaar 1709. 31 Januarii
Balthasar Boreel.

't Zelve jaar. 4' April. overleden 10 Februarii 1714.Isaac Coymans.
't Zelve jaar. 6 Mey

afgegaan 1 Mey1715.van der Maas d'Avenrode.Wynand
't Zelve jaar. 1 Augusti. overleden 28 Februarii 1712.Gerard Meerman, Fransz.

In ’t jaar 1710. 19 Junii.
leeft.Henrik Trip.

’t jaar 1712. 28 FebruariiIn
1718.overleden 3 JuliiHop.Henrik

't Zelve jaar. 23 Mey
afgegaan 1 Mey 1718.Abraham van Gerwen.

’t Zelve jaar. 15 September.
1716.overleden 4 MeyEduard Boddens.

’t jaar 1713. 29 Junii.In
leeft.Diderik van Buren.

In ’t jaar 1714. 29 Maart.
1720.overleden 11 JuniiAndries Hees.

13 Mey.In ’t jaar 1715.
1721.afgegaanNicolaas van den Bergen

II Februarii.’t jaar 1716.In
overleden 18 Decemb. 1719.van de Blocquery.Josias

't Zelve jaar. 18 Februarii
GeelvinkLieve

't Zelve jaar. 2 Julii.
Witt.deJan

't Zelve jaar. 10 December.
de VicqRene
In ’t jaar 1717. 22 April.

Adriaan van Loon, lunior.

't Zelve jaar. 4 November.
deze leven.Cornelis Graastand, lansz.

In ’t jaar 1718. 16 Mey.
Meer man.Jan 't Zelve jaar. 2 September.

AEgidius van den Bempden.
In ’t jaar 1720.

Pieter Six
In ’t jaar 1722.

Jacob Frederik du Fay.

Ca
I. DESL.
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Buiten-Bewindhebberen der Oostindische

Maatschappy, die van tyd tot tyd in de Kamer van Am-
sterdam wegens de Provintien GELDERLAND,
UTRECHT, en VRIESLAND, mitsgaders van
de Steden DORDRECHT, en GOUDA gezeten
hebben.

Wegens GELDERLAND.
26 Julii 1614.Lucas van Essen.

unii3 1627.Arnold Sweers.
Julii10 1634.Engelbert op ten Oort.

28 Decemb. 1637Gerard Jan van de Capelle ten Dam.
24 Mey 1640.Otto Schrasser.
20 Julii 1648.Bernard Turk tot Aalst.
26 Maart 1658.Gerard Krynck.

3April 1662.Willem Harmen van Broekhuizen.
19 Junii 1669.Melchior ten Heve,

1675.IIApril
2Junii 1681

15 Decemb. 1681.Jan Munster.
fJunii 1685.Adriaan Menten.

1 October 1693.Joan van Litb de Jeude.
9 JuliiChristaan Carel van Linteloo tot de Esa. 1699.

28 Junii 1703.Willem Henrik Carel Ripperda tot Veerbuis.

Borghard Goosewyn Heydentryk van Coe¬
MaartL2

1707.verden tot Rysselt.
28 Augusti 1710.Alexander van de Capelle tot Hage en Boedelhof.
8 Junii 17II.Antoni van Westerveld.

17 MeyLucas Willem van Essen tot Vanenburg. 1714.
1717.6 JuliiAdam Jacob Smits.

1720.Joban Singendonk.

Wegens UTRECHT
Willem van Sypesteyn. 29 Julii 1614.

19 NovembJohan van Grovesteyn. 1618.
Aart van Buchel. 28 October 1619.

Johan van der Wel. 21 dito. 1621.

Dirk van Deuverden. 8 Novemb.1624.
Jacob Petit. 31 October 1630.

fPieter van Dam. Augusti 1652.

7Albert van Benthem. Februarii 1659.

8 MeyNicolaas Schaghen. 1670.
7 dito.Albert van Benthem. 1674.

Caspar van Royen. 8 Januarii 1680.

27 MeyCarel Martensz. 1686.

Quiryn de Paeuw- 22 dito. 1690.

Dirk van Domburg. 12 dito. 1692.

Mattheus van Lugtenburg 26 dito. 1698.

Johan Frederik Abbema. 8 Januarii 1699
17 MeyWillem Schade. 1700.

Steven van Lynden,Heer van Geerestein. 25 Januarii 1704.
Willem van der Meulen, Heer van Oud-

25 MeyBroekhuizen. 1705.
21 JuniiAntoni Goudoever. 1706.

9MeyDiderik Hoeuft. 1707.

dito. 1710.Henrik Both.

4Diderik Hoeuft. dito. 1716.

dito.Gideon Bodaan. 1719.

dito. 1719.Jan Hendrik Strik.
We¬
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Wegens VRIESLAND.
22 April 1615.Egbert During.
6 Januarii 1620.Bernard van Oosterzee.

15 Decemb. 1623.Tsbrand Eckens.
24 Junii 1627.Joost Jongestal.
15 Novemb 1635.Jurriaan Viersen.
26 Maart 1639.Fre 'e-ik Grovesteyn.
5 Septemb 1641.

Pieter Buttinga.
675.4 Novemb.Pieter le Pla

1677.11 OctoberCarel van Kuffeler.
1680.25 AprilArent van der Waeyen.

7Mey 1665.Pieter Andries van Staveren.
7 dito. 1086.Arent van der Waeyen.

30 Junii 1689.Tinco van Andringa.
1691.29 AugustiWynand Alstorpboius.

Mey 1698.1Arent van der Waeyen.
2 dito. 1707.Benjamin Dutry.

DORDRECHTWegens

17 Maart 1614.Leonard Siwert van den Hatert.
28 Julii 1614.Elias Trip.
15 dito. 1638.Thomas de Wit.
20 Maart 1645.Natih s Pompe¬
8 Junii 1671.Matiheus van den Broek.

1692.9 OctoberCornelis Teresteyn van Halewyn.
1693.30 Novemb.Poelof Eelbo.
1705.23 MaartMichiel Pompe van Meerdervoort.

6 Novemb. 1721.Cornelis van der Dussen.

Wegens GOUDA.
1665.4 JuliiJoan de Vrye.
1676.31 AugustiJacob van der Dussen.
1701.12 Decemb.

Hugo van Stryen.
3 Mey 1708.Roelof van h-cuven.

17 4.17 dito.Willem Pieter de Witte.
1720.Adriaan Moering.

Ca2
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De Heeren Bewindhebberen der
Oost-Indische Maatschappy ter Kamer van
ZEELAND.

In ’t jaar 1602. by 't Octroy aangestelt.

Adriaan Henriksz ten Haaff.
Jacob Boreel.

Johan Lambertsz Colve, (in 19 Art. van ’t Octroy, Coole, genaamt. )
Jacob Pietersz. de Waart.

Cornelis Munnier (in ’t Octoy Art. 19. Meuninx genaamt.)
Adriaan Bomene.
Laurens Baar, (in ’t Octroy, Bacx, genaamt.)
Everbard Becker.
Arnold le Clerk.

Arnold Verhoeven.
Gerard van Schoonhoven.

Nicolaas Pietersz.
Balthasar van Vlierden.

(Balthasar de Moucheron.

Ontrent ’t jaar 1643. en de volgende, leefden.

Jacob Scotte.
Aarnout Altena.
Johan van der Poort.

Claude de Groot
Johan van der Merct.
Pieter Biscop.
Bonifacius Cau.
Adriaan Velters.
Johan Kien. overleden 1664.
Henrik Thibaut. 1668.

Jacob Claassz. Hayman. 1667.

Pieter Bondaan (ourten. 1668.

Isaac Maartensz. 1665.
Nicolaas van der Merct. 1666.

1666.Adriaan Lampsins.

Evert Gyseling. 1666.

Jacob Veth 1667.

Francois van der Beke. 1670.

Johan Cardon. 1670.

Steven Becker. 1670.

1678.David van Reygersberge.
In ’t jaar 1655.

Pieter Munniks. staat af 1670.
In’t jaar 1656.

Johan le Sage. 1678.

Nicolaas van der Merct. overleden 1669.

Alexander de Munk. 1691.
In’t jaar 1667.

Adriaan van Goen. 1671.
Henri Godin. 1670.

In’t jaar 1668.
Joost Duvelaar. 1670.

Daniel Famnius. 1681.

’t jaar 1670.In
Pieter Boddaart. 1670.

Pieter Bodaan Courten. 1684.
staat afGillis Munnicx. 1678.

Cornelis Kien 1708.overleden
Arnoldus van den Helm. staat af1691.

In
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In ’t jaar 1671.

overleden 1691.Apollonius Ingels.
1671.Adriaan de Craane.
1677.Willem Brouwer.

1691.Jacob van Hoorn.
In’t jaar 1678.

1713.Pieter Duvclaar.
1686.Josias van de Blocquery.
1687.Christiaan Thibaut.

staat af 1688.Willem van Nassau, Heer van Odyk.
In ’t jaar 1680.

overleden 1709.Johan Cau.
In ’t jaar 1681.

1683.Johan Aubert.
’t jaar 1683.In

1690.Roman.Gualterus

In ’t jaar 1684.
1694.Jonge.Cornelis de

In ’t jaar 1686.
1688.Galenus Frezel.

In ’t jaar 1688.
1717.Johan Rodaan Courten.
1695.Johan Meertens.
1719.David de Hubert.

In ’t jaar 1691.
1720.Johan HieronymusHuyssen.

leeft.Pieter Boddaart.

1695.overledenJacob Winkelman.
1698.Steven Schorer.

’t jaar 1693.In

1709.Gillis Tuyssen.
In ’t jaar 1695.

1719.Alezander de Munk.

1716.Johan van Reygersberge.
Isaac Cur. 1706.ronje.

In ’t jaar 1699.
Cornelis Versluys. 1720.

’t jaar 1707.In

leeft.Nicolaas van Hoorn.

In ’t jaar 1708.
Thomas Alezander Koning.

In ’t jaar 1709.
Adriaan de overleden 1718.Labiestrate.

In’t jaar 1710.
Jacob Nachtegaal. 1718.

In ’t jaar 1713.
leeft.Willem van Citters.

In ’t jaar 1716.
Stefanus Hurgronje.

In ’t jaar 1717.
overleden 1623.Johan Ockers.

In ’t jaar 1719.
Johan van Buytenhem. leeft.

Pieter de Vos.
Henrik Velters.

Pieter de Huybert. overleden 1721.
In ’t jaar 1720.

Isaac Tulleken. leeft.
Johan Steengracht.

In’t jaar 1721.
ApolloniusLampsins.

In ’t jaar 1723.
Hieronymus Joseph Bodaan Coerten.

a3
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De Heeren Bewindhebberen der
Oostindische Maatschappy ter Kamer, van
DELFT.

Aangenomen by ’t Octoy den 20 Maart 1602.
1 Septemb. 1625.afscheydJan Jansz van Lodesteyn.

8 Decemb. 1637.Arent Jacobsz van Lodesteyn.
1623.Dirk Bruynsz. van der Dussen. 20 October 1615.

Gerrit Dirksz. Meerman.
afstand 2o Maart 1615.Cornelis Adriaansz. Boogaard.

Michiel Jansz. Sasbout.
W’illem Joosten Dedel. 16 Augusti 1631.
Dirk Gerritsz. Meerman.

Joban Raad.

Jacob Sandersz Balbiaan.
Henrik Ottensz van Willigen.
Gaspar Moerman, (in 't Octroy Art. 20.

Jaspar Meerman genaamt.

Den 19 Maart 1618.
1639.afstand 20 JuniiJoost Jacobsz van Adrichem.
1630.overleden 4 dito.erClementsz. BerkelPiete

Den 17 November 1625. afstand 20 October 1650.
Antoni Henriksz. van Gysen.

Den 21 dito des zelven jaars.
1656.28 Junii

Evertsz van Bleyswyk.Ewour
S Septemib. 1656.Welhoek.Gerard

Sen 18 Augusti 1630.
overleden 10 Augusti 1633Iaacsz Bossaart.Pieter

Den 3 November 1631.
afstand 14Novemb. 1644.Paeuw.Engelber

Mey 1636.Den
overleden 13 Augusti 1638.Mr. Cornelis van Berkesteyn.

Den 21 Februarii 163 9.
7Novemb. 1658.Pieter Gerritsz van Santen.

Den 14 Julii des zelven jaars. 16 Septemb. 1678.
Jansz. MeermanFrans

Den 18 dito des zelven jaars.
6 Augusti 1653.Evert Ewoutsz van Bleys wyk.

Den 1 December des zelven jaars 12 Novemb. 1652.Jan van der Chys.
Den 30 November 1644

6 Januarii 1663.afstandMaarten Engelhertsz. Paeuw
Den 7 November 1650. overleden 12 Januarii 1768.

Bruynsz. van der Dussen.Dirk
Den 27 Lecember 1653.

6 Augusti 1679.Joosten van Lodesteyn.Dirk

Den 21 September 1656.
18431 MeyMaarten Meerman.
139.6 dito.Mr. Adriaan Boogaart van Feloys.

Sen 17 September 1661.
overleden 13 Novemb. 1679.

Briel.Jacob
Den 29 October 1663.

1669.ditoMr. Andries van der Goes-
Den 18 November 1669. 1683.afstand ; ditoAalbregt van der Graaf.
Den 31 December 1670. overleden 15 April  1703.Mr. Pieter Ewoutsz. van der Dussen.
Den 13 December 1679. 14 Novemb. 1698.Mr. Gerard l’utmans.

Sen 16 Maart 1680.
6 Julii 1652.Mr. Jan van der Dussen.

Den
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Den 23 November 1683.

overleden 20 Augusti 1703.Mr. Henrik Ewoutsz. van Bleyswyk.
leeft.Mr. Willem van der Graaf.

Den 17 Junii 1687. overleden 13 Januarii 1715.Mr. Franco van der Burch.
3 Augusti 1720.Mr. Antoni Heinsius.

Den 1 Junii 1699.
leeft.

Mr. Nicolaas Boogaart van Beloys.
Den 3 December des zelven jaars.

overleden 25 Decemb. 1720.Mr. Maayten Hoogenhoek.
Den 27 September 1700.

Jaccb Emmery van Wassenaar.
Sen 4. April 1704.

Mey 1724.
Jan Fransz. Meerman.

25 Maart, 1721.Mr. Adriaan van der Goes van Naters.
In ’t jaar

Gerard Molkenbour , wegens Overyssel,
van Swol.

Den 4 Februarii 1721.
leeft.Mr. Willem Hoofd.

uMr. Johan Slicher.
Den 17 Mey 1721.

Mr. Cornelis Spiering.
Den 16 dito 1724.

Mr. Herbert Briel.

De Heeren Bewindhebberen der
Oostindische Maatschappy ter Kamer, van
ROTTERDAM.

Aangenomen by 't Octroy den 20 Maart 1602.

Hans van der Veeken.
1639.tcotFop Pietersz van der Meyden.

Willem Jansz. Franken Lakekooper.
Pieter Leendertsz. Bus.

Willem jansz van Loon.
Gerrit Huygens.

1605.
Cornelis Matelief de longe.
Adriaan Spiering.

Jan Jacobsz Mus.

Den 7 April 1610.
Daniel van der Lek.

Den 6 Mey 1618.
Ewout Pietersz van der Horst.

Den 18 September 1619.
Claas Martensz. 't Hoveling.

Den 25 October des zelven jaars.
1647.Herman van Wielig.

Den 9 Mey 1621.
1649.Henrik Nobel.

1631.Jan van der Duyn.
1630.Den

1636.Joost van Coulster.
1651.Leonard Busch.
1642.Hugo Vis.

Den 27 Januarii 1631. 1657.
Pieter Sonmans.

In van der Duyns plaats.

311

Den



OUD en NIEUW OOST-INDIEN,
312

Den 28 November 1639.
16.42.Cornelis Jansz. Hartigsveld.

In van der Meydens plaats.
Sen 31 Maart 1642.

tot 1657.Adriaan Besemer.
In de plaats van Vis.

Sen 7 April des zelven jaars
1677.Jan van der Meyden.

In de plaats van Hartigsveld.
Den 9 September 1647.

1658.Henrik Rammelman.
In de plaats van van Wielig

Den 8 November 1649.
1658.Cornelis de Koning.

In de plaats van Nobel.
Den 29 dito des zelven jaars.

afgestaan 1685.Jan van der Burch wegens Dordrecht.
Sen 17 Maart 1651.

tot 1667.Paalus Verschuer
In de plaats van Leonard Busch

Sen 6 Januarii 1653.
Gerrit van Rergen. 1664.

In de plaats van een Delfts Heer.
Den 15 October 1657.

Jacob Sonmans. 1664.
In de plaats van Pieter Sonmans.

Den 19 November des zelven jaars.
Willem Hartigsveld 1667.

In de plaats van Besemer.
Sen 18 Maart 1658.

Jan de Reus. 1667.
In de plaats van Rammelman.

Den 15 Scptember 1659.
Cornelis van Bergen. 1664.

In de plaats van de Koning.
Sen 10 Maart 1664.

Johan Hennekin
In de plaats van Jacob Sonmans.

Den 28 April des zelven jaars
Adriaan Prins.

In de plaats van Gerrit van Bergen
Den 2 Junii des zelven jaars.

Johan Kievit. 1689.
In de plaats van Cornelis van Bergen

Sen 16 Maart 1667.
Jan de Vries 1677.

In de plaats van Willem Hartigsveld.
Sen 8 Augusti des zelven jaars.

Cornelis van Couwenhoven. 1692.
In de plaats van Jan de Reus

Den 26 Januarii 1668.
Adriaans Paats.
In de plaats van Paulus Verschuer.

Den 27 Februarii des zelven jaars.
Herman van Zoelen. 1702.

In de plaats van Dirk van der Dussen,
van Delft.

Den 20 Januarii 1671.
Arend Sonmans

In de plaats van de Heer van der Goes,
te Delft.

Sen 26 October 1677.
Paulus Timmers. 1698.

In de plaats van Jan van der Meyden

en
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Sen 15 November 1677.

Dominicus Roosmale. tot 1689.
In de plaats van Jan de Vries.

Den 9 November 1678.
Josua van Belle. afgestaan 1706.

In de plaats van Frans Meerman, van Delft.
Den 29 Maart 1685.

Mattheus van hroucke, van wegen Dordr. tot 1716.
In de plaats van de Heer Jan van der Burch.

Den 13 Junii 1689.
Dirk de Raad. 1706.

In de plaats van Jan Kievit.
Den 9 November 1689.

Jacob Daene.
In de plaats van Dominicus Roosmale-

Sen 3 Maart 1692.
Willem van Hoogendorp. leeft.
In de plaats van Cornelis van Couwenhoven.

Den 2 September 1698.
Marinus Groenings.

In de plaats van Paulus Timmers.
Den 3 Februarii 1699.

Abrabam Elzevier. tot 1707.
In de plaats van Gerrit Putmans, van Delft.

Den 27 September 1700.
Jacob Emmery , Baron van Wassenaar,

wegens de Ridderschap, en de eerste
na t nieuw Octroy.

Den 25 September 1702.
Bastiaan Schepers.

In de plaats van Herman van Zoelen,
Den 9 Julii 1703.

Adriaan Paats. 1713.
In de plaats van Pieter van der Burg, van
Delft.

Den 22 Maart 1706.
Josua van Belle, de longe.

In de plaats van Josua van Belle de
2

Oude, die afstont.

Den 6 April des zelven jaars.
Jacob Noordhey.

In de plaats van Dirk de Raad.
Den 12 Julii 1707.17

Samuei Beyer.
In de plaats van Abraham Elzevier.

Den 23 Januarii 1713.
Dirk Groenhout.

Sdeze leven,In de plaats van Adriaan Paats.

Den 13 Januarii 1715.
Engelbert van Berkel.

In de plaats van Franco van der Burg,
te Delft.

Den 18 Januarii1717.
Hugo Eelbo, wegens Dordrecht.

In de plaats van Mattheus van den Broucke.
Den 1 October 1720.

Adriaan Prins.
In de plaats van Antoni Heinsius, van Delft.

R r
DEEL. Sen
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Ophelde-Den Lezer zal zich hier mogelyk blyft het agttal in beide de Kamers altyd
ring van eenigzins ’er tegen stooten, of in zyne vol.
een siwaa gedagten daar over verzet vinden , hoe Zoo ’er nu te Rotterdam maar 7 zyn,
righeyd

deze en gene Heeren van Delft hier onder en den Ridder is de Sste, en zoo 'er hierwegens

de Delftze de Bewindhebbers van Rotterdam te pas dan een sterft , dan werd zyn plaats te
Bewind komen. De reden daar af is deze. Rotterdam vervuld. En even zoodanig
hebbers Het getal der Heeren Bewindhebberen gaat het mede te Delft in zulken geval ;onder de

in de Kamers van Delft en Rotterdam isRotter doch zoo 'er 8 tot Rotterdam zonder
damze zedert ’t jaar 1700. gelyk geweest, dat den Ridder zyn, en dan een sterft, dan
gemienegi. s, by beurten te Delft 8, en te Rotter werd ’er geen te Rotterdam, maar een te

dam 7 en dan weer te Rotterdam 8, en Delft gekoren ; en even zoodanig gaat
te Delft 7. Als 'er te Delft 7 zyn

en het, by zulken voorval, mede te Del t,
te Rotterdam 8 , dan heeft de Heer uit en dan gaat den Ridder na die Kamer
de Ridderschap van Holland zyne zit over, daar ’er maar 7 zyn, om daar we-
ting te Delft, en maakt daar het Sste lid der ’t Bste lid uit te maeken.

uit; en dus weer, als 'er te Rotterdam 7 Deze geringe opheldering zal den Le-
zyn, dan komt dien Heer uit de Ridder- zer zekerlyk zoo veel licht geven , dat
schap van Holland als 8sie lid in de Kamer hy nu de erschansching en verwisseling
van Rotterdam zitten, en verlaat de Ka- van de Rotterdamze en Deiftze Heeren
mer van Delft zoo lang; doch zoo haast Bewindhebbers eenigzins (zoo vertrouwe)
'er te Rotterdam weder 8mp;, en te Delft zal konnen begrypen.
maar 7 zyn , dan gaat dien Heer weer Ook moet men niet meinen , dat deze
na Delft, enz. Zoo 'er nu te Delft 8m en gene Delftze Heeren hier gemelt, te
zyn , en dien Ridder zit te Rotterdam Rotterdam gezeten hebben , want dat
als 't 8ste lid, zoo haast 'er te Delft dan heeft maar ontrent den Heer uit de Rid-
een lid sterft, zoo werd 'er te Delft geen derichap plaats ; maar, by voorbeeld,
ander lid aangestelt; maar te Rotterdam, ten tyde dat Pieter van der Burch te Delft
daar hy dan 't Sste lid is, en dan gaat dien stierf, zoo is, te Rorterdam , Adriaan
Heer uit de Ridderschap van Rotterdam Paats als Bewindhe-ber aangestelt. En
weer na Delft. Sterft 'er nu weer een zoo is ’t mede gelegen als 'er een Sitc Heer
van de S Rotterdamze , dan werd er van Rotterdam sterrt, dan -ord ’er in zyn
geen te Rottterdam, maar te Delft, ge- plaats een Sste te Eel’t gekoren, en den
koren als 't gste lid, en den Ridder gaat Ridder komt dan na Rotterdam, om daar
van Delft weer na Rotterdam. En dus de Sste te zyn.

De Heeren Bewindhebberen der
Oost-Indische Maatschappy ter Kamer van
HOORN.

In ’t jaar1602. In ’t jaar 1641.Bevind. Claas Jacobsz. Syms. Albert deGroot.
hebbers Willem Pietersz. Crap. In ’t jaar 1643.
van Frederik Gerritsz. Schil- Deze werden in Jan Frederiksz. Abbekerk.Hoorn.

der. 't Octroy Art. 22 in’t jaar 1648.
Pieter Jansz. Schayk. niet gemelt. Mr. Pieter Crap.

In ’t jaar 618. In ’t jaar 1649.
Mr. Cornelis Cornelisz. Deze komen in szJan Albert Lammerschagen.

Veen. 5't Octroy Art. 22 In ’t jaar 1650.
Mr. Pieter JanszLioren 31602. al voor. Cornelis Ri pertsz.
Outger Jacobsz. In ’t jaar 1653.
Willem van Someren. Mr. Jacob Wormersz. van Schonen.
Hans Sweers. In ’t jaar 1755.

In ’t jaar 1619. 2Jacob Claa Syms.

Mr. Albert Fransz. Sonk. In’t jaar 1659.
Jan Maartensz. Merens. Dirk Claas- Veen.
Jacob Rippersz. In ’t jaar 1662.

In’t jaar 1626. Cornelis Waarden.
Jan Pietersz Coen gewezen Opperland- In ’t jaar 1665.voogt van Indien. Reynier Langewagen.

In ’t jaar 1629. In ’t jaar 1666.
Gerrit Pietersz. Twisch. Mr. Herman de Groot.

In ’t jaar 1632. In ’t jaar 1669.
Claas Cornelisz. Hoogtwout. Mr. Lucas van Nek.
Jacob Josiasz. Wybo.

In
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In ’t jaar 1699.In ’t jaar 1670.
Cornelius VeliusMr. Joan Honius.

In ’t jaar 1703.Mr. Joan Wyntges.
Mr. Gerbrand de VicqMr. Outger Crap.

In ’t jaar 1704.In ’t jaar 1674.
Dr. Georgius Coedhals.Dirk van Sugtelen. afgestaan 1713.

In ’t jaar 1709.Mr. Brunoruynvis.
Mr. Dirk van Foreest.

’t jaar 1675.In

In ’t jaar 1712.Cornelis Ment.
Mr. AllaraMerens.’t jaar 1675.In

In ’t jaar 1713.Mr. Francois van Breedenhof.

In’t jaar 1680. Mr. Jan van Freedenhof, Heer van Pyls-
waard, in zyn Vaders plaats.van Sander.Mr. Jacob

Mr. Albert Coning.In ’t jaar 1681.
In plaats van d’Hr. Goedhals.de Groot.Mr. Corneli

In ’t jaar 1714.In ’t jaar 1684.
Mr. Hercules de Vries.Koning.Mr. Nicolaas

In ’tjaar 1715.In ’t jaar 1691.
Mr. Nicolaas van Sugtelen.Tymen Velius.

In ’t jaar 1716.Mr. JacobKeyser.
Gerard Schagen.’t jaar 1692.In

deze leven.van Foreest. In’t jaar 1717.Mr. Jacob
Dr. Pieter Opperdoes.In ’t jaar 1693.
Joan Boterpot.Crap.Mr. Willem

In ’t jaar 1718.In ’t jaar 1696.
Cornelius Veluus, Dirksz.Mr. Joan Albekerk.

In ’t jaar 17 20.In ’t jaar 1698.
Mr. Floris Abbekerk.Albert Nicolaas van Schagen.
Mr. Juan HoogtwoutDeze Heer, by ’t nieuw Octroy aange-

stelt, gaat om de 3 jaar na Enkhuizen.

Bewindhebberen derDe Heeren

Maatschappy ter Kamer, vanOostindische

ENKHUYZEN.
In ’t jaar 1633.In ’t jaar 1602.

Wybrand Semeins.Bewind- Lucas Gerritsz.
heboers Willem Cornelisz de Jong. Sen 17 November 1635.
van Enk- jan Pietersz. Schram. Henrik van Loosen.

huizen.
Henrik Gruyter. Den 29 December 163 7.
Jan van Loosen. Hemrikvan Gent.

op eenen dag gekomen.Dirk Dirksz. Pelser. Lucasz.Albert
Gysbert van Beerensteyn. DSen 29 December 1640.
Barthout Jansz. Steenhuyzen. Henrik Moeskoker.

Jacob jJacobsz Hinloopen. Herke Noordland. Sdeze op eenen dag.
Francois du Jardyn. Pieter Huyg.

Willem Brasser. Jan Proost, den 31 December.
In ’t jaar 1604.

Den 13 Januarii 1647.Seger Dirksz. Scharlaken.
der Nieuwburg, Gerritsz.Jan van

In’t jaar 1622.
Sen 30 Maart 1652.Wybrand Schram.

Mr. Jan van der Nieuwburg.Pieter Walligsz. Proost.
Jacob Guldenarm.Jacob Maartsz Velterman.
Jan van Loosen. den 30 Novem-

Jacob Dirksz. Brouwer den 25 Januarii
Thys Pietersz. Timman.ber

Jacob Ysbrandsz., den 27 Februarii
Wybrand Jewel.Jan Cornelisz. Loots, den 24 Januarii.

In’t jaar 1653.Den 10 Mey 1627. Mr. Dirk Hagha, den 7 April.Jan Hagha.
Hardebol,Pieter den 23 December.Gerrit jacobsz. Tromper den 27 Mey.
Sen 18 December 1654.Den 17 Februarii162 9.

Lucas Gerritsz. Simon Semeins.
Den 31 dito 1656.Den 31 Mey1631.

Jan Simonsz. Blaauwhulk. Mr. Adolf de Jager.
RF2 Den
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Den 13 dito 1692.Den 27 Februarii 1658.

Waterman.NicolaasFlorisz.Pieter
Den 29 dito 1696.Den 22 dito 1661.

MeyndertMossel.Jan de Vries.
Sen 12 Augusti 1697.Den 31 December 1666.

Alberi Hack.Joan Ham.
Den 10 November 1702.Gerbrand Blaauwbulk.

Pieter Buyskes.Sen 31 dito 1667.
Mr. Hillebrand Vis, den I1 November.Pieter Vis.

Den 18 Junii 1704.Den 31 dito 1669.
Mr. Joan Hagha.Mr. Jan van Gent.

Den 21 December 1706.Den 12 Mey 1670.
Joan Verbrugge.Roemer Cant.

Sen 17 Mey 1708.den 31 DecemberAdam Cortleven,
Nicolaas Ris.Sen 21 November 1673.

Den 30 December 1710.Sybrand Buyskes.
Mr. Augustyn Duyvensz.Oen 13 dito 1675.

Den 13 dito 1712.Mr. Walig Proost.
Mr. Pieter Vis.Den 31 December 1678.

Den 21 November 1714.Dirk Admiraal.
Mr. Simon Haak.Den 31 dito 1680.

Sen 20 April 1715.Mr. Andries van Vossen.
Frederik Lakenman.Den 5 dito 1689.

Mr. Jacob Compostel. den 28 dito.
Gerrit Buyskes,

Advocaaten van de Algemeene Oost-
Indische Maatschappy zedert ’t jaar 1614.

overled.

Nov. 1618.Mr. Tobias de Coene, aangenomen by de Kamer Amsterdam in Mey 1614.
Advocaa-

Mr.Willem Boreel, aangestelt door de Heeren zeventienen 8Mey 1618
ten der

wiert Pensionaris van Amsterdam in ’t jaar 1628.Oost-

indische Mr. Dirk Pruys, aangestelt by de Kamer van Amsterdam 1Nov. 1621.
Maat- en naderhand by de Heeren zeventienen aangestelt als
schappy. Aug. 1652.Advocaat van de Algemeene Oostindische Vlaatschappy.

Mr Pieter van Dam, Bewindhebber wegens Utrecht, aan-
gestelt als Advocaat der Algemeene Maatschappy, op den 18Sept. 1652. 13Mey 1706.
Willem van Dam, aangestelt by de Heeren XVIInen alsMr.

13 Mey 1676.tweede Advocaat van de Algemeene Maatschappy,
wiert Bewindhebber ter Kamer Amsterdam , den 10 April 1685.
Gerbrand Elias, aangestelt als tweede Advocaat, in deMr.

plaats van de Heer Willem van Dam, den 1 Maart 1686. Nov. 1689.
Everard Scott, aangestelt als tweede Advocaat van deMy.

1693.Algemeene Maatschappy, den 9 Julii
En wiert eerste Advocaat in de plaats van de Hr. en

1706. 8Aug. 1714.Mr. Pieter van Dam, den 20 Julii
1706.Henrik Hoofd, Gerritsz, aangestelt als tweede Advocaat 2o JuliiMr.

Wiert eerste Advocaat, den 17 September 1714.
En ging af (alzoo Rekenmeester der Graaflykheid van
Holland wiert) in Maart 1716.

Abraham Westerveen, aangestelt als tweede Advocaat 7 Sept.1714.Mr.
1716.En wiert eerste Advocaat den 19 Junii

Abraham Alewyn, Abrabamsz., aangestelt als tweedeMr.
1716.Advocaat den 19 Junii



DLABNNTEENN

Der voornaamste Zaaken, vervat in dit Eerste Decl, waar in de
Fols geteekend met de letter a te kennen geven de zaal-en

van Oud en Nieuw Oost-lndien, of van Neerlands Mogen¬
heid aldaar; en die gene, de welle met de letter b

gemerkt zyn, die der Moluccos aanwyzen.

Albukerk (Alfonsus) werd opontbodenqualykA.
2 100.geloond , en zyn dood.

Albuterk s (Georg ) tocht na Indien. 102.341NAlam, een Ternataans Prins. b95,
Aleman’s (oannes ) Secretaris, en zyn dood.349.

T4 208.b124.Aali, Koning van Batsjan-
2 193.

Alterman.Aali, een Ternataans Prins, op Boeton. b82,
Alexander de Groote ’s reize na Indien. a 48.264. Zyn spyt van voorby gegaan te zyn

De misslagen en verschillen der Schryversals Koning in Ternate. b 240. Die men
Onge-over dien togt aangewezen. a 53.liefst Koning gezien had. b256. 257. Zyn

gronde verdichtselen der Mogolders, envertrek als Hoofd van een Coracora vloot
Zaekenandere, van hem. a 55, F6. 57.na Amboina, en zyne Authorizatie. b259
hem alvan later menschen van die naamZyn komst daar. b 260. Zyn slechte be-

mede toegeschreven 57.dryven. b 261. Werd van beide de Stad-
Alsonsus de vyfde vervolgd ’t goed werk vanhouders gequeld. b 263. ’s Koning ’s mis

Prins Henrik. 84.noegen over hem. b 264. Zyn komst in
van Aliemaar (Arent Hermanssoon) Commies.de Xoela ’s. b 264. Zyn vertrek, na

175Bocton. b264. Zyne verrichting, en dood.
Almansor, Koning van Tidore, zoekt de Por-b 266

maakttugeezen te ontbieden, dat mislukt,341.Aali, Zeevoogd van Ternate.
vrede met die van Ternate. b146.68, 712

Panen.
369 A’meida 's tocht na Indiën, en zyn verrichtin-Aarts zoon (J07a; ) Predikant

gen. a 95. Zoons dood. 97.Aardkloot den ouden maar ten deelen bekend
Alstein door die van Laloega verscheurd.b41.81

417.Aardbeving in Ternate. b 10. Op Taroena.
Alvarenga ’s tocht en verrichtingen. a 95 101.b53.400. Op Taboecan

8 380.Alpares (Francois ) Priester op Moro.Aubema (Joan) Goegoegoe op Tegnlanda.
b. 382.Alvares (Ferdizand) Priester in Ternate2378
Papoe¬Arcker, op Tagulanda. b6r. In de(Fredericu ) Predil-ant. 391.

-
b1O4.sche cilanden.242.Abdalla, Koning van Campar.
VrouWAmblaeuw , bericht van de Sergeantsb136Aoerand
b296.hier.264.b282Abdul, een Ternataans Prins

b94. Door AbreusAmboina, Djamiloe hier.b53Aboc, een brandende berg op Taboecan.
Wat de Koning vanbezeild a 99. b145.L7nAbreus na de Moluccos.  99, b. 145

Serraans komstTernate hier bezit. b97.b145.komst in Barda.
hier. b 146. Matelief komt hier. a 194158.Abugn beschreven.
b217. Waruyk hier. a 175. En zyn ver-136.Acti nhandel.
trek na Ternare. 2 176. l’an der HIagenDoor AI¬Aden door Albukerk bezogt. a 99.
hier. a 179. De zelve wecr hier. a 194.varenga dito. 101. Ingenomen door Silvei-
l'an Caarden Fier. 3 195. Schapenbam hier10670
2 209. Batsjans Prins hier. b 220. Jan2 196.Adriaanszoon ( Cornelis ) een Schipper.
Caarden hier. b 228. Hoen hicr. b 231.2 208.Adriaanszoon ( Jacob) een Schipper.
Koning Mandarsjab hier. b 294 295  Saidiopper-Koopman inAdriaanszoon (Paulus )
hier. b 295. Den oorlox van Loero hier.387.Ternate
b342 Jper Janszon,mbons Land-Advocaaten der Oost-Indische Maatschappy. 2
voogd. b245. Iidajat hier. b 249. Prins316
Aali nier met een vloot. b 260. Met KiAithiopien van d’ouden Indien genaamd. a 62
melaha Lochie b 200. Aali 's gedrag &amp;cwereldis tweederlei. 263. 't Uiterste der
(vide Aali) b 265. Hbamza zend hier een66.by de ouden genaamd.
gezant, Gaufso genaamd. b 266. Hnamza25Africa, door de Tyriers eerst rond gezeile
’s streeken ontdelrt. b 266. Kaitsjili SiborienEn ook door andere. a 28. Bezeild
Laxamana, en den Saidaba als gezant hier30.bezogt door Hanno.
b. 266. Slegren staat der onzen hier. b67.350.bAgricola.

1 De Heeren van Diemen , Caan en Uitensa 46Abazia's tocht na Indien.
hier. b 268. Van Diemen wect hier, en ookbA18D. van dken hier, en op Manado.
H-anza. b269. Welke ’t verbond ver-b391.Akendam ( Godesridus ) Predikant.
nieuwen. b 270. Ibamza ’s verdere ver-276bAbiwani, onthalst
richtingen hier. b 276. Des zelfs vertrekb373Akkersdyk.
na Ternate. b 276. Madjira zevende Stad-Batsjan.Alawaddien de eerste, Koning van
houder hier. b 279. De Koning zend ge-b124.
zanten om een boete in te zamelen, en hun-ri— de tweede, Koning van Batsjanb124.
ne verrichting. b 279. 280. Een ander ge-b426.D. Alberts hier
zant hier. b 280. De Ternataanen rechten2 92D'Alkukerken gaan na Indien.
hier weer moeite aan. b281. Cos verzoektAlbukeri (Francisco) hersteld den Koning van
hun vertrek aan Maajira, &amp;c. b 281, 284Coetsjien. 94.
Vertrek van eenige der zelve b 284.Albukerk (Alfonsus) komt weer in Indien als

Madjira ’s opstand tegen Mandar sjah, en dieopper-bestierder, wint Ormus, &amp;c. 296. 97.
11 vanI. DEEL.
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b25Badi, een dorp op Manado.van Saidi, bekend gemaakt, en wat Ces

Badjos, ackere volkeren op Celcbes. b66 S1,b285.dede.
221Amboina. Hoe zich Madjira hier in droeg
155.Bagimanoclan, beschreven.

b286. De Heer van der Beck Landvoogd
RoniugBagoena (Gapi) de eerste vyftiende

hier. b 287. Madjira, en Jan Pais vallen
zevCn-van Ternate. b. 138. De tweede

af. b 288. Het verdere kan men onder
b.137.tiende Koning van Ternate

woord Ternate zien. Bay ( Djouw) Kimelaha Loehoe ’s mocder ont¬
America van Diodoor, en Aristoteles. a 30. 31. .25.

halst.b68.Amoera, bogt op Manado. b282.Baicole.Amsara (Tanim ) Koninglyke Stadhouder
311.Bayhorgi, Madjira ’s wyf.b 290.

Ternate,Bajang Ullab, twintigste Koning vanAmsterdam ’s Bewindhebberen, en die der bui
ra1everzockt Serraan uit Aimboina na301.ten Provincien, daar zittende b 116.Anchediva door Gama bezeild a 91. De Por-

Ternate.Bakus (an Claaszoon) Predikant in96tugeezen van hier verdreven
eer in398. In Aimboina. b 390.b117.D. Andel (van den )hier. O 2Ternate.b 72. 78.Andagle .

73¬BalaiJan overgang van hier na Dondo.101.Andrade na China.
7Balariogile.en W.OAnhalt (Cbristaan Martini) zockt

cest.Balemboang bezocht door drie schepen119.
175174. Door vçn Noord.73 175.Annabon bezogt door de onze. a 176,

Balaiges.
door de Franschen Z. Spilbergeas reiz- bSOBalante, en Balantak.b 248Van Anssing. WWillee bOI.Banca , een ciland by Tagulanda.jedagten hier over  77.Aatipodes, der ouden 5Banda, door Abreus cerst oezeild. 2 50b 20Antoniszoon. (Antoni

Antoni Brât hicr. b152. 153. Gasie115.Apianns zoekt O. en W.
her waards gekomen. 2 103. Fiier vwae-hier.Agaapulco beschreven. 161. Spilbergen
gehavend. b 161. Vince-t de Fozseca lier.

2109201. L’Heremite ’s vloot hier.
b173. Twee schepen van Varwyk hier137.Arabiers in Ternate in ’t jaar 1322.
met den onder-Zeevoogd Heemileik  175.138Molomatsjcja oeffend zich in die taal.
Twce schepen van van der Tgen lier.

119.Arcbimedes zoeler van ’t O. en W.
a 179. Wolfert Hermanszoon hier.  182.173Arosbaja. Van der Hagen hier. a 194. Corrrè2 , Sou-b 52, 59.D’Arras. (Jeronimus)
sa, en Gal herwaards.  103. Corréo hiera 176.Ascension. Warwyk hier.
gezonden. b 163. 172. Vaart der Terna-61Assyrien van de ouden Indien genaamd.
taanen hier op. b 140. Di Barthoma hier.84. 85Astrolabium door wie gevonden.
143. De Castro hier. b176. VerhoevenD’Ataide (Tristar ) vyfde Landvoogd in Ter-
hier, en zyn docd. a 169. b250. 231. Pic-189. 194b

nate. 2ter van den Brock hicr.Atsjien. Heeft mocite met de Portugeezen.
78 80. 214.Bangay.a 103. Simon de Sousa vecht zich hierdood.

Banki-gle, beschreven.a 105. Gujon le Fort hier, en Cornelis Hout-
Bantam. Eerste komft der onzen hier. 2 173.man vermoord. a 176. Frederik Houtman

Van Nek hier. a 175. VolsertIlersoot
hier gevangen. a 179. Twee schepen van

hier. 2 151. llnas Caff, en eVan Neck herwaards. a 179. Een deel
vyk-2 hier. 2boiervan Heemskerk ’s vloot, en Grenier hier

196.een Logic. 2 192. LHeremtr.180. Bilker hier. a 183. Spilbergen laat
0L.BapistAfrster in Terriate.hier volk. a 184. Rlaa: Simonszoon Mee¬

1( 3Barentszoen ebaal hier. a 165. 194. Engelschen en Fran-
7Ba-tholorneus rocden.schen hier. a 184. De Koning zegt, dat

127.Di Bar-homa in de Moluccos.hy gestraft had, die de Leeuw en Leeuwin
Basting Oillem) vyfentwintigste Lancv-ogdmishandeld hadden. a 184. Zehalé de Veera

359der Moluccos.hier, en drie andere schepen. a 182. Ma-
163Batticalo, door Spilbergen beuogt.telief zend de groote Son herwaard. a 194.

enBatijan. Een Moluks Koninkryl,197.Le Fieff nier.
b116.b89. 125. In ’t breede beschreven-D'Attienso (Don Francisco) Landvoogd van
bii7.125. Oud Eatsjan, ons soekomende325bGammalamma.

Hun ver-De Laboewers hier. b 117. 237.b 72. 78.Attingola.
touthraad , en gevolg. b117,tegenD’Avila (Don Johan Alvares) slaat

dezes Konings. b 118. Vesting Barneveld170.Hcemskerk.
40or ons veroverd. b 119. 235. Van derD'Austria (Don Jan) Koning van Candi
Dussen, eerste Hooid hier. b116. 236.Doet Se-ontfangt Spilbergen wel. a 184.
Eisch dezes Konings op de Papoeïcie dor-184. 191.bald de Weerd yermoorden.
pen. b 119. Op cenige dorpen in Amboi-b69.Auwn, en de cilanden ’er by,
na. b 120 Des Schryvers gesprelt mêrVer¬D'Azevedo na Ternate. b 173, 165
dien Prins. b 121. Reden van zyn konist.b 201overd de kust van Hitoe.
bi21. ’s Konings brief. b 121. ’s Prin¬
cen vertrek na Ceram, en zyn vergeessche
moeite om die dorpen. b 122, 123. ZynB.

Desvertrek weër na Batsjan. b 123
De Koni genKonings rang, &amp;c. b 123.Pantsjano ,y Aboe , veroverd Taboecan

van Batsjan. b 123. 124. Hun magt zeerWerd vyfen-D Boeton &amp;c. b 81, 87. verminderd. b 124. Deze Yoning voerdb. 206. Ziettwintigste Kouing van Ternate.
maar een Sonuescherm. b 133. Roofd opTernate.verder van hem onder ’t woord die van Ternate. b 135. Tronwd een Prin-

b123Bacar, Koning van Batsjan.
ces van Ternate. b 139. Werd de Portu-31, 33.Bacchus tocht na Oost-Indien.

b164.geezen ontzegt.b 248.Backer. (Pieter ) Batsjen.
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Crain Bocta Toewa, Veldheer der Macassaa-Batsjan. Valsch bericht aan dezen Koning

321. In Amiboina.ren.wegens aeneses grgeven. b 170. Galvaan
Baetoewans bocht zie Mat.sjinuanao.mail't vrce met Batsjen. b 200. Vuil

DitBoetons geschil met Tambuexo. b31.
verbond dezes Ronings tegen de Christenen

ciland beschreven. b 82. Moord der onzeop Gilolo. b 205. Hoen ’s verrichting hier.
hier. b 83. Vestingen. b83 Ro-ing dalib234. 235. Sclot hier. b 236. ’s Ronings
vermoord. b83. Raakt onder flacaijar.Godsdienit. b 237. Ba thocomens Spilbergen
b83. Verbond met dezen Konilig b 83.enhier Hoord. b 237. Onze dienaars
Door B-bne veroverd. b 87, 2c-.: ootlsten hier b 252. Slecht Hoord hier.
ons veroverd. b 57. Apolloaiass Schoc 's ver¬306.b253. Nagelen hier vijgeroeid. b
poid met de Kaning. b 46. Frins haliDe isoning en veel onderdaanen Christen.
hier. b 265. De Heer Caen Gezant hier.b 369.b382. Staat van den Godsdienst.
b266 Vuile aanslag dezer Grooten te-392.
gen ons. b 284. Andere Boetonse zaaken.Amboina.van der Beck Landvooyd in

b275.b287.
b44.Boewisang onder Candahar.382.de Bcira (Jan) Priester in Ternate.

der Moluccos-van den Bogaarde voorzitter
52.Bellaade, cen éiland onder Sangir.

b281.b277. Landvoogd aldaar.101.Bengdle. silvarenga ’s verrichting hier. Ternate. b 138.Bohejat, elfde Kening van177.BeJan
b 187.de tweede, tweecntwintigste dito118.van Berlicoe zoekt O. en W.

155188, 195,goedeLe Berderier; komst aan de Caap der
366.Balem. (Gerrit)163.Hoape
386.6Bloem. (J.2 )b409.Berirai.

b 305.Bolan, een onder-Koopman.b88.Besi een eiland.
b81.Boleenteno, op Manado ’s leust.

0
279Besta-d voor twaalf jaar uit Spanje

Daen Bolekan, Veldheer der Macassaaren in83.B-fancourt ontdeleker der Canarien.
Amboina. b 304. Zyn dood, en van meeren W.De Marquis van B-thune zoekt

320.b.andere Macassaaren.121.
D. Bonzus in Ternate Proponent in ’t jaar177.van BeveressPietei )

1627. b368. Na Batavia in’t jaar 1629.ondervan Benningen. a 172. Caat nog eens
397.b2921i. 2 176. Welk schip in Bool, of Bwool, op Manado ’s kuif. b 71.

17.2verloren is
Des zelfs manschap. b71. Door die vanAmister-VanBeberen. 2 186, 158.

b72.Limboito en Gorontalo verwoest
dain, en zoo vervolgens. 2 301. De Hee-

Princen des zelis, en verdere zaaken.ren Zevcnthienen. a 188. Hunne provisie
b72.189.
b324.Bongasari komt af.b45.Negry Ebaroc, op Sangir

Bons. Overgang herwaards van Tambocko.b61.Baarve, een éiland by Tagulanda.
b80.ecBen (Lamhert) Schipper. 2178

van Borchom brengt de tyding van een twaalf-2 178.iest zy- fchip.
b 239.a 196.arig bestand.b. 135.B
158.Borias beschreven.Bnarghal (Maarits) Koning van Caudipan.

Sorneo. Vasco Laurens herwaards gezonden.70 Eeloofd Cnristen te vwerden.
b6b405

Boschhouder (Marcellus ) verlaat onze Maat-b52.Biag, een eiland op Sangir.
schappy, en spand met de Deenen aa.  142.Binn hecst niocite met de Porfugeezen.

142, 143.Zyn verdere geval len.Malac¬egerdDeze Koning103.
Busch-bia-en op Boelan Itaim belast af te brii¬S 9250.ca 14. Gedwongen door

b 71.u.105.
Boterkopper hier, en zyn dood. b4.6.200.Bsmol.

179.Zyn tocht.Gezode Biuier (acob) Commiec. a 196.
Both(de Heer Fieter) zyn tweede tocht als197.den na Choromandel.

opper-Landvoogd. a 198. In Ternate eer-de Bitier lPicter) Commissaris op Macassar.
sie opper-Landvoogd en tureede Landvoogd324, 325.
hier. b 240. Zyn brief aan den Koning vanZeijq uitBlck (Adriaan) Schipper.  181
Tidore. b 24c. Zie onder Ternete. Lyn159.imei cen vloot.

Mtverdrag niet die van Malijan. b 244.b388. 290.Bl.k. Jan Gerritszoon ) b 245.odasar316.Bockel.
Battendorp dertigste Landvoogd der Moluccos.Bocktoud (Jurriaan ) onder Mabi op de Trouw

368.
177.Hoofdman. 2 176 Zyn doou.

b 373.N. Boudens.199.Bockout (learik) Koopman
2 196.Bourgoigne (Pieter ) opper-Koopman.Ko-Boela- beschreven b59. 68. Des zelfs
a 196.Bouvaart. (Jacol) cpper-koopman.ning. b 69. Van een Crocodil gesproten-
174,Bouwer (Hans Hezrikszoon) Commies60b

81.Boelan Itom, en Tercotias hier uitgeholpen.
D. Brands hier. b 420. 421. Vertrekt nab59. 69. Staat onder den honing van

b425Amboina.Caudipan. b 69. Besticrd door de Frinces
AboeBrandende berg in Ternate. b 5, 6, 10.

ontlisi¬Linkakon. b71. 't Halsrecht hen
b53.op Taboecan.Faram¬men. b71. De naam van Radja
92.Brazyi ontdekt.poewan hier algeschaft. 71
208.var Brederode (Willem) Kapitein.

b78.Bocnto, op Manado ’s kust.
de Brit (Antoni) tocht na de Moluccos.bBocongo.

a 102. b151. 163.PrinsBoero veroverd door Samarat. b 144.
de Britio (Mattheus) Priester in Fernate.b 205.Aali hier.

b 384.Boe¬Boero ’s oorlog. b 342. Sprtigheit der
b 247.van den Brocke (Pieter ) in Ternate.b295.roneezen tegen de Vlaming.

can1112
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Gama. 2 94. Sterkte gebouwd, en die2 198.van den Brock (Abrabam
Koning geslagen. 95. 56.De Heer van Brockom negende Landvoogd

Candahar ’s ryk en dorp beschreven. b 44b277.der Moluccos. b 268. Zyn dood.
Des zelfs Koning de eenige Moorsche op392.D. Brouwerius ( Daniel ) Predikant.
Sangir. b 44. Deze Koning ook Reninpb 69.Bruidschat van Jeronymus d’Arras.
van Boewislang. b 44. Wat dit lecd doorb 199.Bruia, aan niemand te vertrouwen.
de aardbeving van den berg Aboc. b54.174Bruin (Jan ) Schipper Candehar ’s Koning Heer over eenige dorpenb 367Bruis. (Frans
op Mangindanao. b29. 36. Zyn recht lijer

319Brun-(Jan Janszoon )Krank bezoeker
op. b 30. 31. Door den Keizer van Man-391D. de Buck (Simon ) Predikant.
gindanao tegengesproken. b33. Is ook Heer

175Buik. (Henrik
b36van Sarangani.Buis. (Gerard van der 177

386bD. Candidiis, Predikant 367.Buis, gezaghebber in Ternate. 253.
Candisch (Thomas ) in de Moluccos 208.321.Buitendyk dood gebleven.
Caneel der ouden slecht beschreven. ¬2 ( y

407.D. Burenus hier, en zyn dood.
72.

Canus ontdekt Congo. 55C.
Capallaja, Zeevoord van Koning Babve b207
Capiteins in Ternate 374dan (de Heer ) gezant na Boeton. b 266
Capraal 's tocht na Indiën. 92.Land-in Amboina. b 268. Werd elfde Epilber.apul beschreven. a 159. 178. en bier.

277voogd der Moluccos.
201

83.Caap di Bojadoor.
Caralesa Schout by nacht der Macasiaaren.

82Caap de Non.
20.Caap of Cabo Verde , en de zoute eilanden

7.Carbonkelsteen, en bericht 'er af.84.ontdekt.
varel de vyfde werd Keizer, en zyn Huwelys.Caap der goede Hope ontdekt door Dias.  86.

102 7.En door wie zoo genaamd. Wie 'er eerst
b63, 66Caret op Mansdoboven zeilde. a 88. Eerste togten der ouze

130, 131varon ’s handelingen, en doodlangs de Caap. a 171. De onze aan Agou¬
Tyriers. a 23.Carthago een volkplanting derda Sam bras. a 172. Door Spilbergen be¬
de FeniciersCarthageniensen doorgaans van

183zogt.
onderscheiden. a 24. Hunne volkplantin-Caap de Lopes Gonsalvo. a 191. Eenige van

ingen. 2 25. Bouwen verscheide stedenA 208l'Heremite ’s schepen
Africa. a 26. Hunne tochten, en voor alVan Caarden op Caap de Lopes. a 105. Komt

29die van Hanno.met de Heer Both in Indien, en gaat na
b 80.Castricum ’s Baei, by Manado ’s kust.Sumatra. a 179. 193. Zyn komst op Ban¬

enDe Castro (oan) dertiende Landvoogd,tam. a 145. b 227. Zyn handel met Mate.
106vierde onder-Koning van Indien.lief. b 227. Zyn komst in Ternate. b 228

i17De Castro (Geugio) agtste LandvoogdNeemd Taffasoho in. b 228. Veroverd
vOOITernate. b 2ci, 202. Zyn slegten yverheel Makjan. 230. Gevangen van de Ca-

b 281.de Godsdienst.stiliaanen. b 230. Raakt los. b 236. Werd
302.De Castro. (Ajoasoeerste Landvoogd der Moluccos. b 237.

Catabruno vergeeft den Koning van OOWerd weer gevangen van de Castiliaanen.
b94. 191. Maakt zich Koning 191.b 239.
Galvaan tracht hem aan te tasten 177bCaboeloesoe, beschreven-

42
330Vervolg de Cn-istenen siers.vanabraal (Georg) vyftiende Landvoogd

2Cataloniers. Hunne tochten na 1diën. 19Indiën. a 106. Gedwongen door Sampajo.
attoen, wonderlyk van Plinius beschreven-105.

50.Cadix z. Gades
Cavali, een eiland by Ternate 50b 92.zynCadmus, een Sidonier. a 22. Brengi

over wonn nDeszelfs KoningCaudivan.22.Landsletteren in Griekenland.
Nader beschreven. b6y Raale59.D. Cabeing op Manado in ’t jaar 1677. b405.

onder Macassar, dog komt weëc nderb407.407. In Amboina
Ternate, ons recht 'er op b70bCaidang , een hoek op Manado. 3.

Ceylon ontdekt. a 96. Alvarezga ’s verrich-Cejeli ’s bogt, op Manado ’s kust. b 47.46.
ting hier. 2 101. Colombo cynsbaar 2211macht.Dorpen, en der zelver Hoofden, en

Bat-Portugal. a 101. Onruff hier. a 102.bb74. Des zelfs Koning 395.
Vanticalo bezogt door Spilbegge2.  183.ge-Cajoe , een eiland. b 89. Ingezetener

der Hagen voor Colombo. 3 193 Vanadjiplaatst op Motir. b 239. Den Sen
Caarden voor Punto Gaale ten anker.b 264.hier.

195.Cajoehis, en des zelfs Koning. 47.26.
Celebes ten grooten deelen onder Ternate.4.bPrins Calamatta. 85, 88

Noord-xnst door Macassar meenl veroverdCalebatta, vierde Koning van Ternate. b 135
b267. Bekeering. 363.doet drie van zyn broeders vergeven. b 136.

Celo beschreven. 157.Calicoet, door Vasco Gama eerst bezeild, en
b 350Centen. (Gerard 371.zyne verrichtingen daar. 89. 91, 97

de ouden.Cerne, ’t uiterste der wereld byCasimbatta. b264
66. 71.Cambodie door drie schepen van Van Neck be¬

Chaul ’s vesting door Siqueiaa gebouwd. a102.180zogt.
70.Chersonesus AureaD. Cammiga hier geplaatst. b 409. 414. 416
113.65,China door de Russen bezogt. a420.

Verdicht verhaal van Rabias daar over 271.Wat(alongan, een dorp op Sangir. b 45.
Door Andrade bezocht. a 101. Door tweedit leeu by ’t branden des bergs Aboe. 55.b
schepen van vaz Neck bezoent. a 180. DociCamzius. Tobies ) b386.
Nassau en Er- sinus bevaren. 2 169. 192. Cor¬Canarische eilanden ontdekt 2 83.
nelis Speck na Siam om dezen handel. a192metCapanoors Koning maakt een verbond

Chi-
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Contracten. Van Almansor met Magellanes volk,China. U’arwyk vrugteloos hier na toe. a192.

b150. Van Brit met de Koningin vanBy deMatelief herwaard. a 194. b223.
Ternate, en met Tarruwesc. b 154. Vanouden met de naam van Serica bekend, dog
Focatia met de Papoesche Koningen. b 20170.nog onderscheiden van Regio Serica
Zeer vuil verbond van verscheide Molukze- JachtChina ( Dirk Gerritszoch) Schipper op
Vorsten tegen de Christenen. b 203. Van176de Blyde boodschap, onder Mabu.
Baboe met Patingaloan , Koning van Ma-b230.China, een schip, verloren in Ternate
cassar. b 208. Van Matelief met Koningb140.Chincezen in Ternate in’t jaar 1665.
Modasar, en met de Ternataanen. b 224Choromandels rechte naam. a 79. Bezogt door
Bevesliging van ’t verdrag tusschen den197.Jacob Bitter Commies.
Zeevoogd Wittert, en den Koning vanb 203Christen-Godsdienst, zie Godsdienst.
Ternate. b 231. Van Wittert met die vanb420.204. Christenen getal hier.
Motir. b 233. Vanden Zeevoogd Hoen.Christenen vervolgd in de Moluccos door die
235. Van Madafar met ons. b 239. VanDoor Laulata in Amboi-Koningen. b 203.
de Heer Both met die van Maljan. b 244.Diena, en door de Hitoeezen. b 20.
Met Modafar. 245. Van Apollonius Schortevan Liimnbotto ’s neiging tot 't Christendom.
met den Koning van Boeton. b 246. Ver-b395
nieuwing der verbonden tusschen de Heer59Chrysermes boeken over Inoien.
van Diemen en Koning Hbamza. b 256,173Cidaro, op Java
270. Tusschen ons en den Koning van201Claaszonn (Aris ) Koopman.
Ternate door Prins Aali vernieuwd. b 260.De Heer Claaszoon (Jacob ) achtentwintigste
Tusschen Hbamza en ons, door den Prins266Landvoogd der Moluccos.
Aali met ons, en door de Heer Lodestein390.Clarenbeck. ( Michiel
met Koning Hhamza, beide goedgekeurd201De Heer Clementszoon. ( Pieter
door de Heer Specx. b 262. Van Man-MotirO9Clements zoon (Adriaan) Hoofd
dursjab met de Heer Carel Reinierszionb237.
292. Van Madjira met den Koning vanin Ternate.De Heer Clock (Jacob) Tweede
Macassar. 298. Slecht verbond door de368, 374
Heer van der Beck met den Konin-Cloet (Nicolaas) Hoofd op Gnoffickia. b267.
van Macassar. b 322. Voorwaarden metenCoclor, dorpen op Sangir onder Taboekan

Nieuwe voor-Kimelana Hasi. b 324.50 5I.eenige eilanden ’er by
waarden des Ryks door haar Edelheden50Coema, op Sangir
met den Koning van Ternate gemaak'tMaireVerklaard ler

Coen zeild uit. 2 199.
354tochtZyn tweedts schip prys. a 204.

b73Cool, een dorp op Manado ’s kust.opper210. Zyn dood. a 210. Vierde

Coophandel. Eerst te land, daar na te water.b 249Landvoogd
45. Van Slaven en Droguen de oudsteSKo¬93Coetijien, door wie eerst bezogt.
a 18. En daar na in Koper en Yzer. a 19herstel-Zynnings slegte staat. a 94. 95
Van Koper maakt de Sidoniers beroemdSterkteling door Albukerk en andere. a 94
19. 20. Der Iyriers grooter dan die derDes zelf- Koninthier gebouwd. 2 94.

2 20, 21.Sidoniers.2 95door Almeida gekroond
Coper-handel, zie Coophandel.316Colosino Zeevoogd in Ternate. b314. 315
De Heer Cops viereutwiatigste Landvoogd der375Coloja.(Kaitijili

358.bMoluccos.Ver¬Colombo cynsbaar aan Portugal. 3 101
Coracora Vlooten van Sangir, Sjauw, en la-101.ting hier gebouwa.

gulanda, voor den Koning van Ternate ver-Colonien, zie Volkplantingen
b61.zameld86

Columbus ontdekkingen I Cordes (Simon ) onder-Zeevoogd van MabudeernateComala Poeloe, zestiende Koning var
op de Liefde. a 176. Werd Zeevoogd op138

a 76.de Hope.311Comaas vrouw vermoord
Cordes ( Balthatar ) Hoofd op de Trouw,b de313.Conihoewcha vernield

177. Komt voor Tidore, en zyn schitCommaers(Willem ) Commies, overleden. a 209.
177.genomenCommissarissen der drie Oostersche Provintien.

175.Corneliszoon (Jan) Schipperb 372
NachtCorneliszoon ( Jacob) Schout byDoorCompas den ouden onbekend. a 44.
209Miswie, en wanneer gevonden. 2 45

Corneliszoon (Gregorius ) Hoofd opMakjan-W. tewyzingen des zelfs beletten O. er
253.122vinden

De Heer Corput negentiende Landvoogd derCompagnie zie Maatschappy
bMoluccos 332193.Compostel Commies.
b163.Correa na Banda.Congs ontdekt door Canus, en de Koning

OICorsel Gacob Leenderdszoon) Koopman85en Edelen gedoopt.
388b Batsjan368Coniugen (Heidensche) in Ternate.

Madjira.Cos (Simon) zeer misleid door
269369. (Moorsche b

b289. Hoofd op Lochoe, zie Lochoe.Coninkryk, en B-uid aan niemand te vertrou-
Werd veertiende Landvoogd der Moluccos.b199wen.
b323. zie Ternate.Contracten. Van Coulan ’s Koningin met de

bA18D. Costerus in Ternate.Portugeezen. a 94. Met den Samoryn door
3.Cotta, een dorp op Manado ’s kustSteven van der Hagen. a 193. Door Ver-

Covillans tocht na Indiën, en zyne verrichtinhoeven met den Samoryn vernieuwd. a 107
a 87 88.

gen.Door Matelief met den Koning van Diohor
Conlan ’s Koningin maakt een verbond met degemaakt. a 198. Van den Koning van

Portugeezen. a 94. Alvarenga maalet vrod;Boeton met ons. b 89. Van Roning
101met haar en bouwd een vesting.Suifoddien met ons. b 109. Tot Mo¬
b 277.Cowasa. ( Sengadji )tir tusschen de vier Molukze Koningen
156.Cox-ciland beschrevenb137 IX I Cor oI. DEEL.
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a 156. Dordrecht. Bewindhcbberen, van hier tot Am-Coyo beschreven-
sterdam zittende. 207b 394.Cramers. (Antoni

bDortmont, Koopman in Ternate 207op Sjauw.Crebreros (Hieronymus de) Jesuit
b 207Drake (Francis ) in Ternate59329

Drcbbel, vind het Perpetuuin Mobile, en zoukt2 121.W.Crecthoorn zoekt O- en
2119.O en Wb386Croonenburg. ( Cornelis

van Driel (Adam Claaszoon) opper-Koopman.72Cruidnagelen door Plinius beschreven
196.b405op Tagulanda zie Nagelen.

59.Ctesias schryven over noien.
EDa Canba ( Don Pedro) Koning Hbamza s

b 255Christen-naam.
Ter-Bbenhont. 268. Op Manado. b 65.105Da Cunba veroverd Diu-

naraans bastaard. b 40. Op de TalautseE2 46Cyrus tocht na Indien.
eilanden. 20.

75Edesius tocht na Indien.D.
28E-tveld.
5nghertszoon ( Meindera) Schipper. 2208Verdgga, Madiira ’s broeder. b 280
2 19dood.t 284E trekt uit Amboina na Ternate.

208.Eenwondszoen ( Eeuwon) Schipper320Werd onthaist door de Kelangers.
Eiland. Van Diodvor, en van Aristateles be-2 18.Drognen handel de oudste

gehouden.schreven , en voor AmericaSchippervens Duin (Jacob Adriaanszoon)
30, 31.2 208

onderne-Emanuel, Koning van Portugal ’svan der Duin (Cornelis) vyfentwintigste Land
ming na ’t Oosten. a 65. Zyn huwelyk.bvoogd der Moluccos, 359. 372.

102.D. Dciraat, in Ternate voor een tocht. b 402.
- 173.Engano, een eiland.b401Zyn dood.
Indien.Eagessen. Hun vaaren, en handel opvan der Dussen (Adriaan) eerste Hoofd op

Plaatzen, die zy hier bezitten.b 126, 127.119. 236.Batsjan.
2128, 129. Zyn op Aisijen 84.59.Daimachus tocht na Indien.
0Engelszoon (Jan) Schipperb 139de Heer van Dam zyn Bruid ontvryd.

Enkt ai-Enkbuisen. De Iewindnebberen van150Damak
2b 315.384 senDamaralio (Gomes) in Ternate

enTw et Erf-recht der Molukze Vorsten van oudsDampelas, op Manado ’s kust. b 72
;

de1 nu. b128 129. De zoonen afgel eurddorpen van die naam, en de Hoofder
56.73 aar 1317zelve.

op Sjauw.JesuitEspagzola ( Emanuel) eenb 265Dampier in Ternate.
80O57Danen (Cornelis ) onder-Hopman 267

Castilianen opd’Esteibar, Landvoogd derTernateinDaniel (Bartholomeus ) Priester
305 370Grainma Lamina.364

59.Eudoxus tocht na Indien.46.Darius Hystaspes tocht na Indien.
121.Everbards vind O. en W. uit.b65Datahans eilanden.

b140Dato Maoela Hossein s. Javaanen.
bO9-Dauiw , een dorp onder Caudipan.

1.142. 146Decnen. fun vaart op Indien, enz.
144 146Hunnc Opperhoofden.

Aliri (Kimelaba) Stadhouder des Konings310.Deffi. De Bewindhebberen van Delft
in Kimelalu Loehoc s plaats. b267. N.47Demacritus tscht na Indien.

b250.Ternate vervoerd.279bDermaine ter dood veroordeeld
Faloe, een dorp op een der Xoelase cilanden118Descartes zoelt O en sV

b 322ernateDevaal, eenentwintigfte Koning van 7
Fatima, Kimelaba Lochoe ’s zuster ontnaist.178.vergeven-

278.AiniIDiamiloe, een Gilolo ’s Prins, koms
168.Faucon. ( Maquelb9¬boina.

67.b Febre (acob) uitgevaren als geheimschry-Djati-boomen op Tiboro
ver met Verhoeven. 2 196. Werd vyfdtde Heer van Diemen in Amboina. b 268 169).

Landvoogd der Moluccos. b 250. 372.Diensten. Op de diensten van wakkere dienaars
Zyn onbillyken handel met D. Can-iaius.werd weinig geset, en zy qualyk geloond.

b366388
45.

Féniciers overtroffen alle volkeren in kennisDignumszoon (an) overleden. 45

der Rcken- Ster-kunde, en Scheepvaartb73Dincoeloe, op Manado
18, 26. Van den anderen net onder-bDini, een Ternataans gezant. 304
scheiden. a 19.24. En ook van de Car-Djohor. Waruyk hier. a 192. Verhoevenhier

thagenienzen. Hunne vollplantingen. a 21,2 198. Wie door hem hier gelaten. 198
223.Wat die naam bercekend1922Titel des Konings 226.

LynWat landen zy bezeild hebben  28VeroverdDiu ’s vesting gebouwd. a 100.
welzoo groote Helden niet geweest, als 21ySofendoor de Cunha, enz. a 105. Door
31.a schenen.106.belegerd, enz. 3
71.de Fenix-vogel door Plinius beschreven2Daesen (Steven) Koopman. 159

t 84Fernandes (Louis ) Priester in Ternate.b314Doewant, Goegoegoe in Ternate. 315
384Fernandes (Georgio) Priester in Ternate.Dogeye, beschreven. 156.
aal-D. Feilingius Visitator hier, schoon nie1562 203Doy, beschreven.
421.kundig.Dolazo, een dorp op Manado ’s kuft 70.
1550.72. le Fief, Commies.Dommoegoe, op Manado ’s kust. 78
375.HocDondo, op Manado ’s kull. b 73 verre Fiscaals in Ternate

7¬ l'ocatia maakt een verbond met de Papoeschevan Silensal, en Bondoge-
201.b53Doornenburg, een vesting op Sjauii- Koningen.
Fola-
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Gelderland. Bewindhebberen van hier, tot Ar-Fola-Madjani, een der oudste dorpen van Ter
306sterdam zittendenate. b 10 De Ryks-Sctel hier.135

Genucezen. Hunne tochten na Indien. a78de Fonsecn Wincent) in Banda. b 173. Maak
79.oproer in Ternatc. b 183. Zyn vuilaardig

2 196.Gerritszoon ( Pieter) Schipper.heit tegen Fereira, die hem vast zet. b186.

119b Gietermaker zockt O. en W.Werd vyfde Landvoogd 187. 370

304Gigego ': Dood, Kapiteinde Fonseca (George ) Priester in Ternate.
b384. Gisolo ’s Koning, niet onder de Molukze ge-

steld. b2. Dit eiland, en Koning in zynle Font (Gujon) op Atsjien. a 176. Gaaron
rang beschreven. b 90, 93. Deze Koningder Spilbergen na Indien. a 184. Zyn dood
verliest zyn rang b 93. Djamiloe, een Gi-184.

komt in Amboina. b 94.Fortuin (Cornelis Janszoon ) Schipper. a 174 10lo ’s Prins ,
Djamiloe ’s verdere zaaken. b 141. Cata-de Heer Fraacx ( Cornelis ) achtiende Moluks

De¬b332 bruno vergeeft zyn Koning hier. b94.Landvoogd. b 336. 372. Zyn dood
ze Koningen nu onder Ternate. bo5 WatFranschen. Hun vaart en handel op Oost in-
plaatzen van Gilolo onder Tidore. b 05diën. 2 129 141. Op Madagascar, Ceylon
104, 105. Geschillen van Ternate en Ti-MaotSiam, enz. 2 130134. Hun nieuwe

Twet dore hier over. bo5. En wie dit toekomtschappy, en Actien-handel. 2 136
goede Prins Aalam Titulair Koning hier van. bosvan hunne schepen aan de Caap der

Voorslag van Setel der Molulrze Koningen hier. b 127Hope by Spilbergen. 2 183.
Nuyts Deze Koningen uitgestorven. b 128. Sial.Pry aan de zelve wegens Pieter
137 s schermutselingen met deze Vorst. b 135.12nd.

Froz zoon (an) een Schipper Comala ’s oorlogen met deze Koning.b136.195

Deze Koning red dien van Ternate. b 138Fra-szoon (J’an) Krankbezoeker 20

300 Dit ryk onder Ternate door een HuwelykFransvoor (an Assistent

b158. Cnmala Poeloe wint hier eenigede Frejtas ( Jordaan) negende Molukze Land
dorpen. b 139. Marhboems oorlogen metvoogd. b 202, 203. f. Ternate 370

dezen Koning. b 140. 141. Teynulabidien15Frisins (Gemma) zoelt O. en W.
oorlogt met dezen Koning. b 141. Tarru-75Frierienties tocht na Indien.

wese veroverd hier eenige plaatzen. b 161.Fuyk O’illem) Krankbezoeker 250

Verklaard, de Portugeezen den oorlog.dOOFuurtade ( Don Andrea) voor Bantam
b168. Catabruno vergeeft zyn Vorst, en182.2Wolfert Hermanszoon geslagen.
maalt zich Koning. b 191. Galvaan tracht
Catabruno aan te tasten; dog maakt vredcG.
met Gilolo. b 200. Hair maakt vrede mer
hen. En werd hun Heer. b 202. Bernardyn2182Aaf (Claas) op Boeton
’s moeselykheden met dezen Vorst, die hyCr Gades, door de Tyriers gebouwd. a 23
gevangen neemt. b 203. Eenige vastighe-24. De uiterste grenspaal der ouden. a 26.

b den hier ons ontnomen door de Rasfiliaa-304Gay, een dorp op een der Xoela’s

nen. b 240. Deze Koning in onze handen,96.Gale aan Portugal cynsbaar.

223en zyn dood.Galvaan, zevende Landvoogd van Ternate
a 196Gysbregts (Meenwis ) een Schipper.broi 370. Zaaleen door hem verricht

296.Gnaja s’(Pieter ) verrichting op Zofala.blos-aoi. Oproer der Soldaten tegen hem
59.brov. 't Opper bestier van ’t ryk hem aan Gnidiu; tocht na Indien

b253198geboden , en van hem geweigerd, b Gnoffickia, op Makjan.
291200. Vergeefs verzock der Ternataanen Goa. Des zelfs Vorst begroet door Gama.
RaaktDoor Albukerk veroverd, enz. 2 98.Lynom hein te mogen houden. b 201

Vau380 in gevaar , dog werd gered. a 101yver voor de Godsdienst b 381.

erVerhoevenCaarden ’er voor. a 193.Gansa ’s Wusco) tocht na Indién, zyne ont
197delckingen, en dood 288. 93 104 VOor.
308N. Godschalk ’s dood.Gam (Steven) elfde Landvoogd van Indien.

203Godsdienst in Amboina in Xaverius tyd2 106

De¬204. Der Heidenen hier. b377.overgege-Garama Laima beschreven. b 1I.
Mohhainmedaanen of Mooren. b 278ven aan de Spanjaarden. b 215. DerEen Prin
Christenen. b 379. Roomsche. b 379385ces van die naain. 348. 349333, 342,

356bHervorindeGamaa Canorre 203, 209.
869.Gommon een eiland by Ternateb6I.Gange, een eiland by Manado

Gorgades of de zoute eilanden. 71.zeer qualyk van Ptolomeus in Tapro-Ganges ,
250Gorgel (Adriaaa ) KrankbezoekerNaderbeschrevenbana geplaatst. 2 67

Gorontalo verwoest Bool. b 72. De rivier &amp;c.cuArrianu;door Plinius, enz. a 70.
hier beschreven. b 78. Wat hier valt. b79.Eratostheaes gevoelen ’er over. 71.

Koude hier. b79. Wil onder Ternate nieb89Gano, cen eiland by Ternate

staan. b 79. Schoone hout- werken hierdes zelffGapi, een eiland onderTernate

en straf hen opgelegt. b 79. Herwonnendorpen 80. 314.
door Koning Amsterdam. b 281. HunneTernate.Gapi Malamo de cerste, Koning van
geveinstheit tegen ons, en de verdere voor-b138.

Hunne neiging totvallen hier. b 346-348.Gapi Bagoena de eerste, Koning var Ternate
't Christendom. b 395. Des zelfs Meir.b138. De tweede b139

Garamanthe 63 662 20.
Caap de Lopes de Gonsulves, tie CaapGarcca, of Hassanoddien, Koning van Tidore

Gouda. Bewindncbbers van hier tot Amster-bi5, 116.
2207.Gebenschryvers van den Gouverneur en Raad dam zittende.

Gon ten wryf-steen van Guna. 134in Ternate. b 376. Van Justitie b376

de de Graaf ( Abrabam) zoekt O. enG:ein Gacob) tweemaal Moluks Welt.Gezag
hebber. 118b 333

de Ghein. ( Dirk) Grerier (an) onder Zeevoogd.b294 180.
KKK 2 Gressic.
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Heemskerk (acob van) Commies, en zynGreffic. Autoni Brit hier in’t jaar 1522. b152

tocht na ’t Noorden. a 168. Zyn tochtMocite der onze hier met die van Madura.
na Indiën , en slag tegen de Spaanschen.239.
170. Zyn tocht met van Neck. a 174.De Grifsioen, een schip, op Makjan gebleven
Werd onder-Zeevoogd. a 175. Gaat nab237.
Banda. a 175. Komt als Zeevoogd in In-Groenewegen (Jacob van) opper-Koopman.
diën. a 180. En een deel van zyn vloot na2 196.

Atsjien. Slaat voor Damak. a 180. Komtop Pa¬Gronthergen (Caspar) opper-Koopman
op Bantam. 2 184. Gaat na ’t vaderland192.tani.

192.Guaffo, Koning Hhamza ’s Gezant in Am-
Heemskerk. (Cornelis ) 175.b 266.boina.
De Heer Heinsius eenendertigste LandvoogdgebouwdGuinea ontdekt, en vestingen daar

b368 372.van Ternate.84.
D. Hck (Mattheus ) Predikant. b 355 359.b

134.Guna , ’t oudste Hoofd in Ternate.
407-409414.b 134.Zyn Goude wryf-steen. van Hel (Reinier) Commies. a 172.Voor

Cidajo vermoord 173.H.
St. Heleen ontdekt. a 93. Waruyk hier. a 176.

van Noord hier. a 178. Van Neck. a 180b417JAak, en Alstein in Ternate.
183. 196.HTen Haaf. 76

De Heer Hellemans , Moluks Commissaris.b282Hadjs, Leliato ’s zoon.
3. 3. 372, 400.Hagen (Willem) Koopman. 185

Henrik (Garsias) na Banda. a 103. b152.van der Hagen (Steven) komt eerst uit. 178
Helpt Brit, en gaat na Ternate. b 153.Zyn tweede tocht. a 193. Is inTernate
Werd twecde Landvoogd hier. b 161, 162-203. 248. Is in Banda 247.

176.In Ter-De Heer Hagenaar komt uit. 2 210.
Henrik zoon van Johan de eerste, eerste be-n2te b267

vorderaar van de tochten der PortugeezenHalamabera of Gilolo. a 209. b' 90. 23
Zyn goede hoedanig-na Indien a 82. 83.Wat plaatzen onder Tidore. b95, 104, 105

heden , en dood 84.Geschillen van Ternate en Tidore hier over,
Henriksz. (Cornelis) Schipper 178b9s. En wie dit toekomt. Maba, Patani
Henriksz. (Leendera Sergeant op Sjauw. b58omalaen Weda, kusten hier. b104 105.

209.Henrik.z.  Pieter) Schipper.Poeloe wint hier eenige dorpen 6 139.

Hercules. Beteeltenis van die naam 21.Ter Halte (Joban Kapitein. 208

Nader beschreven. a 34. 35. Zyne Colom-Hamel. (Frederik 248

men de uiterste grens-paal der ouden. a 24.Ilbamza Fabaroadien , Koning van Tidore,
26-34 35. Een groot Ster-kundige. a 24.zie Tidore. b112.
Tocht na ’t Oosten 34,Hbamza achtentwintigste Koning van Ternate. 73.

L'Heremite komt op Bantam. a 108 Gaatb 255, 369. zie Ternate.
als Zeevoogd door de Zuidzec. a 207 208.Handel, eerst te land, daar na te water. a 4. 5.
Zyn dood. a 209 b250.Van Slaven, en Drognen de oudste.  18.

Hers, een eiland omtrent Ternate. a203Van Koper daar na. a 19. In Koper b4.maakt
Hermansz. (Arent) Commies 175.de Sidoniers beroemd. 19.

180Hermansz. (Woifert) na Indiën. aHanno ’s tocht 181.29
op Toeban. 182.De Heer Harthouwer twintigste MoluksLand-

b 386.Hermansz. ( Davi )voogd. 333.
386.Hermaniz (JanHartloop (Pieter Corneliszoon ) Schipper. 1208

't Hert ; Cornelis Corneliszoon ) Schipper.: 196.Iartong (Henrik) Krank-bezoeker.72 b 390.
Hertnekkigheid van den Hhoekom in TernateHallan (Sida ) Koning van Batsjan. b123.

en zyn straf. 267.Hasjanmddien, Koning van Tidore. b115 116.
HerisinkPieter) opper Koopman. 1650.De Heer Hasselaar, Commissaris in Ternate
Hesperie Insule, en Hesperides onderscheiden.368

71.HoewelHavilab, en Indien ’t zelve. 2 37.
't Per-Hessencassels Graaf zoekt O. en W. enoneigentlyk zoo genaaind. a 38. Van waar

petuum mobile. 120.die naam ontleend. 2 37. Is tweederlei
De Heer van den Heuvel, Commissaris der37

b266De la Haye, onder-Koning van Madagascar. Moluccos 372
Heydensche Godsdienst hier 3772 131. Zyn verdere nandeling daar, en op

Ternate. IHidajat onder-Koning vanCeilon. a 131. En voor St. Thome door 216.

Zyn spyt over voorby gegaan te zynude Heer van Goens geslagen. 215131, 132.

Roning. b 240. Zyn vertrek na Amboina,Hair, Koning van Ternate, veroverd Panga-
en vuilen handel met ons daar. b 249. Re-fare. b 60. Werd vierentwintigste Konins

enden te vergeefs ’er af gevorderd zynvan Ternate. b 290. 369. Zyn moeder uit
250.een venster geworpen. b 190. Werd van dood

Hitve. Ongegronden eisch der Ternataanende Ternataanen eerst verworpen. b 108
Hun edel¬op hen. b 99. 100. 269, 279Dog door Galvaans beleid goedgekeurd.

7moedige aanbicding aan Baboe om hem teb200. Nader beschreven. b 202. ls zeer
Portugeezen.redden uit de gevankenis derverbitterd op de Portugeezen. b 202. Maakt

208.vrede met Gilolo, en werd hun Heer.
D. Iloden pyl in Ternate.b202. Werd gevangen na Goa gezonden, bA18, 419

2Iloen (Henrik) Schipperdog te rug gezonden, en wil zich wreeken 175, 192. 196.
183.van Hocke. (Pieterb203. ls een groot vyand der Chrissenen

De Heer Hoen, vervanger van Verhoeven, en2C3 204. 382. 383.
Zyn komst inzyne verrichtingen. b 231.Healessi, een Orangkaja. b337.
verdere bedry-de Moluccos. b 233. ZynHebreen. De oudste Scheeps-bouwers, en Ster-

21236veu, en dood.kundige. 2 16
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Johan de tweede ’s ontdekkingen. a 84, 85.b426.D. t Hoen Hogendorp hier.
De Heer de Jong, zestiende Moluks Land-b208Hollanders komst in de Moluccos.

b 326. 372.voogd.b12.Hollandsebe vestingen in Ternate.
184.N. Jongerhelds dood.b 393Hoofmans. (Isaac

36.b 388Joriszoon. ( Davidvan den Hoorn. ( Pieter 373
46.Josafat 's tocht na Indien.2314Hoorn, de Bewindhebberen van Hoorn.
199.laacsz.( Lodeuyk ) Koopman.Hoornkens, en seldzaamheden in de Papoesche

b 90.Imola, een eiland by Ternate.b104.eilanden
b 240. 243, 370.de la Ilote (Christoval,

196.van Houtex (Hans ) opper-Koopman.

K.grondvester van onzenHoutman ( Cornelis )
Verdachthandel op Indien. a 171, 172.

Talautse eilanden.1r Abroewangeen dervan zyn Schipper vergeven te hebben. a 174
b40. Inwoonders gedrag. b 40. EenEn gaat na ’t vaderland. Vertrel-t weër na

Schets der zielen,Nagelboom hier. b ac.Indien met de Leeuw, en Leeuwin. a 176.
en manschap b 56. Staat onder den Ko-Werd als opper-Commies op de Leeuw

b59.ning van Sjauw.176.voor Aisjien vermoord.
370.Kaarsemaker. ( AdriaanHoutman ’s (Frederik) komst in Indien, en

Karkalang, een der Talautze eilanden. 33.gevangenis op Atsjjen. a 179. Komt als
Naamen van des zelfs dorpen, en de Hee-Cominies met Sieven van der Hagen op
ren der zelve. b 38. 56. Schets der zielenMalabar. 2 193. Werd vierde Lancvoogd

ben manschap 56.b243. 372.der Moluccos.
Karkese, een Schaansch overste op idore2 115.Hucs ( Robbert) 2oekt O. en W

bb265. Zyn doo 163Huidecooper( Jacob Janszoon) Schipper. a177.
Karoita, een der Talautze eilanden 37.178
Keizer. ( Pieter Dirkszoon 272.b 392D. Huisman, Predikant
Keler, een onder-Hopiman. 305.b 426.D. Happerts hier

mOeKerk bezoekingen der Predikanten jelykDe Heer Jlurdt Commissaris der Moluccos
en koslelyk. b65-b 40272. In Terhate.3333

Kerk-order hier ingevoerd b402.287.Hustaart ( Jacob) Hoofd op Maljan.
Kerke. Korte staat der Kerke hier. b 420 425.46Hystaspes tocht na Indien.
Ries. (Jan Clements zoon 2 201.

173.Kiriman Java, een eilandje.I.
Kleerhagen (Juliaan) neemt ’t Princen-eiland

183.in.VAcobsz. (Herman) levend over boord gezet
2 196.Rlont (Mcayten Janszoon) Schipper.210.
6 426.D. Kluisenaar hier.196

Koejong, een dorp op Sangir. b47.
179.Jacobsz.( Jacob) Commies.

199.Kotels (Matthys ) Koopman.2 196Jacobsz. Frans) Schipper.
159.Kotels. (StevenLHe¬Jacobsz. (Coraelis ) Raad van de Heer

Schipper.Krakeel (Cornelis Leenderdezoon)208
re gsuite.

a 176.398.Jacobsz. (David
Kraneveld, een onder-Hopman, doo de Ka-b 375.Jali, Koning van Cajeli.

b 267.stiliaanen genomen.2 160S Jan , een der Philippines, beschreven.

Jans; de l’ertochan Koning van Dyohor. 2178
L.174.Jaaszoon (Govert) Schipper.

209Janszoon (Cornelis Schipper
Aala ingenomen b311.386bJno Nicolaas

b282.369 LLacodanbJans4rt
b237Laboewa beschrevenb 369Janszoon. (Arent

bi17. OnsLaboewers, en hunne landen.389Janszoon.(Herman 391.
recht op hen. bII9.Adurn ) 6Janszoort. 391.

Amboina.Laesamana (Kaitsjili Sibori) inb 391.Ja2Jaa
gedoemd.b266. Van Hbamza ter doodb245Jens20o ( Jasper) Ambons Landvoogd

b 279.2 106.Japan ontdelet. b 49. 50.Lalero, Koning van Taboecan.jesyn ’s tocht na Oost-Indien. 35.
68, 69.Laloda, Konitig van Boelan.1522.Java. Antoni Brit op Gressic in ’t jaar

Laloega ’s eilanden. b4I.wanneerdoorbi52. Cidajo en Madura
Lam ( Jan Dirkszoon ) zeild uit met een vloot.Segte ont-173de onze bezogt. a 172

a 199. b218.die plaatzen.mocring der onze op beide
77.bLamiboene ondankbaar.straat bezogt173. 175. Balainboang ’s

387.bLampreel. (Josef174 178door de onze
Landen der ouden veel na hunne bevolkersJavaanen, in’t jaar 1304. en in ’t jaar 1322

genaamd. a 37. 38. Door onze Maatschap-En in ’t jaar 1665.in Ternate. b 136. 137.
258 300.py veroverd in Indien.b140. Dato Manelu Hossein, eerste voort-

Landvoogden der Moluccos, Portugeesche.zetter van 't Moorsch geloof in Ternate in
Hun al teb370. Nederlandsche. b 372.’t jaar 1665. b110. Deze brengen de

groote vriendschap met de Koningen onsMoorsche leere verder hier. b 143. Heems-
113.b

nadeelig.kerk naat voor Damak. 2 180. Toeban
179.de Langestraaten (Jan ) Koopman.door B’alfert Hlermanszjon bezogt. 2182.

b279Lanpero (Chatieb) ter dood gedoemd.Indien, zie Oost Indien.
117.Lantbergen zoekt O. en W.Indien. Van ouds Havilah genaamd. a 37

392, 407.D. de Large (Simon ) Proponent. bWaar ons de naam van Indien in God-
309.bNoord voorkomt. a 47. Lossimoero (Kaitsjili) op Boeton.Slegt schryven

b 277der ouden van Indien, van den Indus Gan Lasten van Fernate.
312.ges, en andere Indische zaaken Lau (Kaitsjili ) Koning van Boeton.67
Lieu¬. DEEL.
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203. b95.Laulata, en zyn dood. zie Ternate. Loloda.

b49.De Princes Lolonsege-Laulata, Hhockom in Ternate, staat op tegen
oproernakeer.Lopes (Feraand) een grootMandersjah. b 285. Zyn dood. 304.

b187.bLaurens Wesco) na Borneo. 166.

b394.Lopes. (JohanDe Heer Law (an ) beschreven. 138.2
b49.De Princes Lorolabo.b52Lawesang, een eiland onder Sangir.

2 174.Lubot, een cilandjeLcamor zoekt O. en W. enz. 116.

148beschreven.Lucon, of Luconieb47Leang, een dorp op Sangir.
van deLuge-streeken van Indien verkeerdelyh58bLeke, een dorp op Sjauw.

2 6,84.op Pa ouden begrepen.van der Lck ( Daniel) door ven Neck
b375.Luitenants in Ternate.192.tani gelaten.

Leliate, vyfde Stadhouder des Konings, in
262, M.Amboina. b 250, 251. Afgezet
Door266. Aan ons overgegeven. b 269.

a 196.RAartensz. ( Simon) Schipper.b 276van Dicoten na Batavia genomen.
336.MMaas. (Cornelib279Van den Koning ter dood gedoernd.
nMaatschappy (de Oostersche) vercenigd282.bZyn zoonen

166.Haar Octroiharen inleg.  185VogelLembe, cen ciland by Manado. b 62.
2278.Maatschappy. Flylen van haar machtb65.ncsjens bier

vertreftHare veroverde landen. a 205.de Leme ( Leozel) Castelein in Ternate.b175.

300.alle de ouden.177.
Huwelyl.De Heer Maatzuiker ’s seldzaamLengte, of O. en W. te vinden, hoognoodig
169. 200.115.

104, 105.Maba, onder Tidoreb248.Lenimers. (Francois )
b168.Den Prins Maccarompit.sCeta beschreven 158

maakt ecuMacassar ’s Koning, Palingeloga,D. de Leexws antwoord op de vragen wegens
verbond met Baboe, en werd Moorsch.'t Huwelyk van den Koning Lalero. b 49
208. Eisch van Prins Aali van dezenNader bericht van zyn Eerw.b 358. Zyn
Koning, die hem op Boeton doet vergeven.komst in Ternate. b 407. 408. Stond niei

b266. Veroverd vecl op Celebes Noord-wel by de Heer Padbrugge, dog byzonder
kust. b 267. Dcze Vorst vrapend zich te-wel by haar Edelheden. b408. Des Schry
gen ons. b 301. Hunne vooroopers envers aanmerkiegen over beide deze Heeren
vlooten in Amboina onder Dain Bolecan.b408. Koimt op Batavia, &amp;c. b 410-414.
b304, Viera ’s twcc iciepen door onsDe Lewas, tusschen Caudipan en Bool. b 72.
genomen. b 302. Hodjira vlugt herwaardsvan Leeuwen (Antoni) opper-Koopman hier.
b 297. Vlaming zeest -rede te vergeefsch.b 267.

307. Zend een schip herwaards, en ho-bLicatobie, op Xoela Teljabo b 322.
't Buis hier vond b308asmf'Liefje Matulle, een eiland omtrent Ternate
her waards. b 312. Prins l'alingalous dooé.

89.
b312. Eima door Roos bezet; en D. Broi¬Lima ( Pati) Koning Amsterdam ’s Gezant in
werins te vergeefs hervrds gezonden.Amboina 336. 337.
b313. Hun tegenspoed in Amboina. b320Limaban , beschreven. 15

Malimboegis onder-Ceevoogd b20 Fo¬48Limau, een dorp op Sangir.
ning Soimbangio, en Crain Semana. b 3Weg der¬Limbotte verwoest Bool. b 72.
Vlaming herwaards ey zyn vergeefsche nit-waards b 72. Willen onder Ternate niet

daging. b 32. Slegte vrcde met hen geslo-staan, en straf hen opgelegt. Hunb79
ten dorer von der Leck. b22 Calamaitaneiging tot 't Christendom. 395
s konmst hier. b 323. Zyn flegten staatDe Princes Lizkakoa bestierd Boelan ta

daar. b 324. Mandarsjah hier, en de Heer
70.71

de Bitier. b 324 Door ons overwonnenLinschoten Jan Huigen ) 171.

zynde, geeft veel landen aan Ternate wecr.177. 178de Lint (Pieter) Schipper.
326.Lirong, een der Talautse eilanden.b39. 56

b73.Macassea, een eiland omtrent Manado.De ingeSchoon Loling-hout hier. b 40.
390Mack. ( Danielzetenen beschreven. b 39. Schets der dor

Madagrsear oncdekt. a 95. Door de Fran-pen, zielen, en inanschap. 50
schen bezeten. a 130. Mondevergze hierDe Heer Lobs, tweeent wintigste Landvoogc
onder-Koning. a 130. En na hem de la

der Moluccos. b 351. 372
Door deHaye, die ’t verlaat. a 131, 132.De Heer Lodestein zevende Landvoogd der

172 75. 178 160.onze bezochtMoluccos. b261, 372.
Madjira, als toekomend Stadhopaer na Ter-182.Lodewykszonn (Jaa ) op Bantam.

nate ontboden. b 278. Verirekct, en komtLoehoe. Der Lochoeneezen stoute leugen.
als Stadhouder weër in Amboina. b 270b 269. Pati Leka, Kipati van Loehoe,
Zyn vuile aanslagen. zie Ternate. b 280.door Thariza ter dood gedoemd. b 279.
Hy misleid de Heer Cos. b 289. Zyn wyf,Pieter van Sanden vlucht van Loehoe. b 250
Bayhongi. b31. Dood van zyn echteLochoe (Kimelaba) komt met Prins Aali in
wyf, en van Dagga, zyn broeder. b 320.Amboina. b 260. Werd zesde Stadhouder
Zyn verraad berst uit. b 290. Fa zyn moor-in Amboina. b 262. Is in 't eerst zeer goed
den onder ous volit.in schyn. b 264. Werd afgezet. b 266 87Madera ontdeletDoor Hhamze uit zyn gevangenis losgela- 115.Midina (Pieter) 20ektO. en Wten. b 269. Hoond dien Koning zeer

Madura. Mocite der on-ne imet hen te Greflic.b276. Verzoend zich met ons, en toonc
173 175. b 239.ons Ilhamza ’s valschheid klaar. b 277.

91.Magaduxo, door Gama bezeild,van lhoaiza voor een schelm verklaard
Magellaan ’s (Ferdinan voorsgen en rei-b278. libainza belast ons hem en zyn ge-

ze na Indiën, en na de Moluceos.  102.slacht te dooden, dir ook geschied, uitge
149.147b278nomer zyn dochter. Ma¬
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Maldives. Gomes herwaards vertrokken. a 102.iagellaan (Ferdinand) bied Karel de vyfde de
Maleyers in Ternate in’t jaar 1304. b 136Moluccos aan. b 148. Waar hy quam in Waarom de Ma-In’t jaar 1665. b 140.de Laarones. b 149. Ontdckt de straat van

leitze boeken uit ’t vaderland niet hier ko-die naain. a 149. Zyn dood. 149. Eeni- b415.men.ge van de zyne komen in de Moluccos b320.Malim Boegis.b150. Vinders en bezeilers van die straat b248.van Mammeren. (Goossen,a 110. 177, 159. 207. 206.
Beschre-Manado. Oud Manado. b 6i, 62.Magellanis Didacus) bekeerd verscheide Vor- ven. b62-61. Manschap, en vesting. b62.b383 384

sten- Spanjaarden hier, overwonnen. b G2, 102.Aaborus (Thomas) Goegoegoe van Sjauw. Eilanden, en dorpen hier. b 63. En doorb59 de E. Maatschappy veroverd. b 63-65.
176.Mahii 's tocht, en dood. Wat hier valt. b65. Lasten dezer volke-b248

vajer. (Henri ren. b64. Hunnen aard. b64. In ’t by-b96Hajeu een eiland by Ternate. zonder deze kust bescnreven. b68. Des
156.i een der Philippines. zelfs manschap. b 75. Wanneer deze lan-
2183.Majnties, door Spilbergen bevaaren den onder Ternare gekomen zyn. b8r.
195.von Caarden hier. Opper-hoofden. b 379. Deze Vorst be-
201Mare lsaacl keerd. b 383. Grenien, nitstrekking, land-
Vinderopper Koopman.

Maire ( Jacob)I. b 256.wegen, en Koningen hier.201.vanee euvstraat van die naam. Manono, zie MoconcZyn schitZyn xomst in Ternate. b28 vanMandarsjal, negenentwintigste Koning
Co. 204prys verslaard door de Hoer Boe¬Ternate. b 281, 369. Trouwd een'tZyn doid, cn vertref zyner malckers na b83.tonse Princes

204.taderland met Soilbergen Mangaloor ingenomen door Silveira a 105
b6I.ay in, cen cilaid by Manado. Margenitoe, en des zelfs Koningen. b46. 47.

Ma Majo Maagindanao beschreven. a 160. b 25. Spii¬b58.Mokejeke, een ciland by Sjauw
bergen hier. a 201. Het recnt des Konings

Makjnn een der Molukze cilanden. b 90-93. van Ternate hier op b4. Des zeifs Hoord-228. Dorpen en vestingen hier. b 9o. Doo- plaats. b 25, 26. List dezer volken , om
wie ververd. boi, 92. 229. lan Caarden

meester van de goederen der vreemdelingenNagelen hierveroverd Taffasono b 92. te werden. b 26. Hunne dansseryen. b 26.
uitgeroid. Aan Rheti verboden den

sKeizers en der Grooten heb-zucht. b 26.
Tytel van Koning van Malejan te voeren. 32. Hun taal , vaartuigen , handel, enbo2. Verbond met hen. b244. Tarri waaren. b 27. Rapitein Swan door henwese veroverd hier eenige plaatzen van Ti- vermoord. b 27, 32. ls niet Goud-ryk.doreb161. Vianen hier. b 248. Hun

b27. 32. Verdere steden hier. b 27. Den
singnen handel met ons. b 251. Dienaars

Kcizer wil niemand een vesting hier toestaan
er. b252 Gnoflicka. b 252. Nederlanders ente bouwen. b28 33Cnofickia 's Hoofd Nic. Cloet. b 267

Engelschen, hier geweest zynde. b 29. 30.
Tafsoho b254. Vlaming hier, vindende Candahar ’s Koning Heer over eenige dor-
a's Hoofd. b 287. Staat van den pen hier. b 29. Zyn recht door de Man-

373odsdienst hier. vindanauwers betwist. b30 31. 33. 44.
205.ersrouV Die van Sarangani bevreesf voor de Man-olaor Hne Gama van dien Keizer benau- Noeling de Hof-gindanauwers. b 30deld. 2 89 91. Hoe Capraal, en andere plaats nu. b 31. Onthaal onzer Gevol-

Portugeezen maken vre-
gehandeld. a 91. magtigesen hier. b 31. Vaart der Mangin-de, dog zy werd van den Reizer niet ge- danauwers. b 31. De Keizer weigerd ons
houden. 94. Einde dezes oorlogs mei b 33een tocht na Eocroeiwans bocht.de zelvc.  95. Den Samoryn door Lau- b33.Vleyery van den Moclano tegen ons
rens d’Aloeida geslagen. a 56. Calicoet ver- hier.s Keizers macht. b 23. Chineczaenoverd. a o7. Den Samaryn door Albukerk Kapitein de Brieviag 's tocht her-b34.gedwongen. a 99. Sterkte op Calicoet ge- Redenenwaards, en zyn dood. b 34.
bonwd. 299. Calicoet gedwongen door waarom dit land uit Ternate niet meer be-
Sampaje. 2 105. Van der Ilagen hier. a 193. De Molukze Landvoogdzogt is. b 35.VerhoevenVan Caarden voor Goa a 105. mag hier niet komen; maar Vrylieden wel.hier, zend Gedeputeerden, en geschenken b35. Redenen van ’t aannouden dezer197en vernieuvid ’t verbond. ’s Kcizers bedriegelyke belof-

vaart. b 36.ZynMalacca door Biqueira bezeild. 2 96. 97. ten. b 36. Naamen van plaatzen in Boe-
gevaar hier. a 98. Door Albukerk verbrand toewan ’s bocht, onder Candahar staande
99. Die 'er cen vesting bouwd, en een b36. Candahar ’s Koning is ook Koning
Landvooyd steld, en de zaaken hersteld van Boewissang, en Sarangani. b44. Brief
97. Nieuwe moeite gestild. a 100. 101. des Konings van Ternate aan dezen Keizer.
Werd aangetast door den Koning van Bin b 342.
tain. 2 101, 103. Moejelykheden der Por- Mangold vind uit het Perpetuum Mobile.
tugeenen met den Koning van Bintam a 103 121.

Djtaim gedwongen door Saampajn. 2 105. b88.Mengoli, een der Xoelasche eilanden
Matclief voor Malacca. 2 194. Verhoeven 145Maailha ’s. Barent Pelsaart herwaards.A 198
voor Malacca. 154.Baey , en kaart. a 152. Beschreven

Malamo Patijaraaga Malamo zesde Koning gevan-Koning Saidi en Hhamza herwaarde
van Ternate. b 136. Sida Aarif Malamo 256b25

gen gevoerd.zevende dit- dito. b 137. Padji Malamo NerptMaailhia, Modafar ’s zoon. b256.
Toeloe Malamo we êtachtise dito dito. b 137. Werczich als Koning op. b285.

tiende dito dito. b 123. 137. Gapi Malamo b 287.
afgezet.138 Ver¬de eerste, veertiende dito dito. b276.Manipa. Koning Hhamza hier.AlMaldives aan Poringal cynsbaar. a 99. 280.b
richting zyner gezanten hier101. Man-carenga ’s verrichting hier. LII2
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Neges beschreven. 157.Moluccos. Laurens Reaal derde Landvoogd,
Niapoeloe, een eiland by Manado ’s kult.en tweede opper- Landvoogd van Indien,

b73.hier. b 247, 248. Portugeesche Landvoog-
O envan Nierop (Dirk Rembranszoon) zoektden. b 370. Nederlandsche Hoofden
119.WLandvoogden , enz. b 371. 372. Mcoren

Ninache Toewan. b 241.hier. a 75. b 379. zie verder Ternate
23.Noach, der ouden Bacchus89.Mombaza door Gama bezeild.

Noenoessa. Recht des Konings van Mangeni-EersteMomnja, op Moro ’s kust. b141.
6toe daar op.en hun 47.Christen hier. b380. Priesters hier,
bNoer Salaat, Koning van Batsjanb 124.X0.droevig wedervaaren.

Noessa, een der Talantse eilanden. E 7138,jascar.Mondevergue onder-Koning op Mada
b47. Schets der zielen, en manschep. 5130

opgezet.Noessalaoet, door Hidajat tegen onsb 392.D. Montanus, en zyn Kerk-bericht.
249.95Moraeay, een eiland.

schip-Noessa Pinhoe ’s , waar op SerraanMorinus zoekt na ’t Perpetuum Mobile. 2 120
breuk leed 145.Moro, zekere kust in de Moluccos.  209.

380. van Noora ’s (Olivier) tocht na 1b191. Oosten.aangetast
a 177.b 290.Moorden van Madjira onder de onze.

van Noorden (Adriaan) Luitenant.2 209.75.Mooren in de Moluccos, en waar nog
b D. Noot hier. b420.

Noronha (Garsias) tiende opper-LandvoogdMoorsche Godsdienst komt in ’t jaar 1465. hier
der Portugeezen van Indien. 2van 105b140, 142, 378. 379. En ’t verdere

en Noronha (Alfonsus) zestiende dito 2 106.dien. Door de Javaanen, hier gebragt
Noorwegen, of Mitarra, een eiland b erna-door Zeinulabedien voortgezet.b142 143.

te b90.278.
Nignes ( Nicolaas ) een Priester hier.welke. 382.Moorsche vrouwen in hunne Tempels,

Nayis sPieter) Land Purry ’s. a 136b379. De getuigenis van eene geld nier. b379 137.
Voorslag dien aangaande.Mescovien, zie Russen

Motir, een der Moluccos. b 89, 92. Nage
O.len hier uitgeroeid. b 92. Roofd op die

Verbond met viervan Ternate. b 135.
Belaar (Jacob) opper Koopman. a 196.Vorsten hier gemaakt. b 137. Sterkte hier

En een ver- op Djohor. 198.door Wittert gelegt. b 233.
’t Eerste der Oost-Indische Maatschap¬Ocroybond door hem met hen gemaakt Des zelfs

2py. 2 186. Het tweede dito dito.door de Ti- 204.Hoofd , Adriaan Clementszoon
b89.Oebi, een eiland onder Batsjan staandevan ’t eilanddoreezen gedood. b237. Die
StaatDog naderhand onder ons. b 118Henrik MajerCajoe hier geplaatst. b 239

E 392.der kerke hierb248hier.
Oebi Latoe, een eiland ook onder Batsjan176Moi cheron 183.

b 89. 119.staande359Moulin, Kapitein hier.
Oeliswa ; en Oelilima 'sa 88. b1O5.Mozamnike door Gama ontdekt.
Oeloe, een dorp op Sjauw.75 b58.Miesaus rcize na Indien.
ofir. Salomo 's tocht derwaards. a 36 Nader

beschreven , en nagevorscht. 2 36. 38. 39.N.

En getoond dat dit en Tharsis in 't Oosten
een en het zelve is.  40. Gedagten derJagelen of Kruid-nagelen, beschreven
Geleerden hier over. a a1, 42. Van zom-door Plinius.  72. Vallen niet op de

mige  aprobana genaamd.  42 43. Zieeilanden van Meanges. b 28. Vallen ook

verder onder Ceylon ’s floffe. Waar Ofirop de Talautse eilanden. b 40. Pangasare
bag. 43. 44.b405. Uitgeroeid op Makjan , Motir

(Heerigen) opper Koopman. a 195.en. b 92. 306. Onderzock na de zelve Olfertsz.

Seree of Scananthus &amp;c. zie onsOlie vangedaan, op Majauw, Taffoeri, enz b96
Twee Deel of Amboina. Fol. 255Wat Tidore voor ’t uitroejen der zelve

Olifant. Van dit dier spreekt Homerus nergens'ttrekt. b1o2. Hoe de Ternataanen in

maar wel van ’t Ivoir. a 67. De witteaar 1465. met de Nagelen leefden. b 141.
zoort den ouden bekendGitroejing van alle de Nagelen hier volgens 67.

Ombay, een der Papoesche eilanden.’t verbond in’t jaar 1651. b 292. Wat de b308.
Onder-Koningen van Indien. a 9597, 100102,Roning en Grooten daar nu nog van trelk-

104 106. b163. In een lyst by een. a 107ken. b352. Uitroejing der zelve op Batsjan
Ondor, een dorp op Sjauw.b306. Groot voordeel der E. Maatschap- b58

Oorsprong, van zommige uit een Caayman ofpy by dit uitroejen der zelve door de Heer
Vlaming voor haar bewerkt. b 218. Ver- Crocodil. b69. Uit een Verken. b 72.

Uit een Draak.zoek der Spanjaarden over den Nagel-han b131, 137.
1

Oostendische vaart op Inaien 163.del b 400

Oost-Indien. Tochten der ouden derwaardsNaja Taroena beschreven b112.
231. Te weten, van Hanno. a 29. VanDe Nassausche vloot onder Schapenham in Ter-
Bacchus, Semiramis, Ofiris, Hercules her-b250nate

Van JasanrNatal (Terra di) door Gama ontdekt. a 88. waards, enz. 2 31-34. 73.
herwaards. a 35. Menelaus, Hiram, Salo-Anders Zansibar. 2 91. De onze hier om-

trent. mo, na Ofir. a 36. Sefostrir.  45. Josa-174.
fat Ahbasias, Cyrus, Hystaspes, en Darinsvan Neck. (Jacob Corneliszoon) a 174. 2ie
Hystaspis. 246. Kerxes 47. Democritus,zyn reizen. Gaat na ’t vaderland. 175.
47. Alexander de Groote volgens Curtius,Nederlanders. Hun vaart, handel, entochten

op Indien. 48. 73. Volgens Justinus. 2 49. Vol¬2 166.
gens frrianus.  51. 53. Pyrrho. Seleucus.Neaerlandsche Hoofden in Ternate, b370371
en andere. a 58. Gnidius, en Eldoxxs,  59.Landvoogden hier. b372.

Oost-M m mI. DEEL.



BLAD-WYZER.
Oost en West te vinden hoognoodig. a 116.Oest-Indien. Ptolomeus Philadelfs vergeefsche

Wat mannen dit gezogt hebben. 2 115. Be-aanleg tot den handel op Indien. a 59, 79
letzelen van ’t uitvinden van dien. 122Patrocles, en Daimacbus reizen, en hun en

Orangie, 't Hoofd-Casteel in Ternate b12Ctesias schryven 'er over.  59. Chrysermes
Orefyrer vind het Perpetuum Mobile 120.boeken ’er over. a 59. Strabo 's schryven
Ormus door Alfonsus Albukerk veroverd en deover Indien. a 59. Indische Gezanten aan

gevolgen van dien. a 96, 97, 100. Vestingde Keizers Augustus, en Claudius. a 60
hier gebouwd. ICO.Dog de Romeinen maakten hun werk niet

Orontius 2oekt O. en W 116.van Indien a 61, 66. Onbekend by de
Ofiris tocht na Indien 34.ouden. 2 60. Gevende de naam van Indien
De Heer Ottens (Johau) als Fiscaal naen Ter-qualyk aan Syrien. 26. Assyriën

nate, en werd ’erachtste Landvoogd. b266.Persiën. a 61, 67. AEthiopiën. a 62.
Komt in Amboina met de Heer van DiemenRoode Meir. 2 63. Tartaryen. a 64. Der

b 268.Russen tochten na China. a 65, 113, 114
Ottenize ’s dapper bedryf, een Sergeant. b309.De ouden spraken zeer verwerd van de
Ouden. Geene van alle de ouden by de Ne-goederen en zaaken van Indien. a 66. 67. 78

derlanders wegens hunne reizen na tOosten072.Plioius verhaal van Indiën. a 60
te vergelyken. 300Verhaal van andere van dito.  70. Welk

Qugelby. (Alezander
Indiën Plinius kende. a 72. Wat Herodoot 394.

van Uuthoorn (Herman) wonderlykdaar van schreef a 72. Veele der ouder van de

dood gered. b 297.maar Fabelschryvers van Indiën. a 73. 74
u 78. Reizen van Thomas, Bartholomens

P.en andere herwaards. a 74. 75. Ptosomens
den Landbeschryvers kennis van Indien

JAdbrugge ’s (de Heer) diensten qualyk be¬2 76 Verkeerde gedagten der ouden over
loond. b45. Zyn verkeerde zuinigheit.de Lugt-streeken van Indien. a 76. Ge¬

b64. Salamadonga door zyn Ed. verbranddagten der ouden over de Antipodes of onze
b68. Beneemd die van Boelan ItamTochten der Vene- 7Tegenvoeters. a 7
half-recht, en laat hen de Bosch-huizen af-tiaanen. a 78. 79. Die lang meester van
breken. b71. Lof van dezen Heer in denden handel van Indien waren. a 80. Rede-
Koning van Tidore te dwars-hoomen. b 107nen der misslagen van zommige Reizigers
Werd eenentwintigste Landvoogd hier75, 79. Vaart door ’t Roode Meir na

334. 372. Zyne gevallen met KoningIndiën, en door meer andere wegen. a 78
Amsterdam. b 334. 335. Zyn gevaar om79 Tocht van Timoerlenk of Tamerlaan
met alle de Hollanders door Koning Am-na Indiën. a 80. Hinderpaalen der Portu-
sterdam vermoord te werden. b 338. Belefgeezen in hunnen toeleg op Indien voorge-
’s Konings dood, maar doet hem gevangenkomen. a 80. Voorzeggingen van de koms
nemen. b 344. 345. Zyn tocht na Manader Europeërs in lndien. a 80. Tochter
do, en na Gorontalo met een vloot, ender Portugeezen na Indien, en door wie
ziet een Steert-Ster. b 346. Zyn verdercdit eerst bevorderd. a 82. 83, enz. 8-
verrigtingen op Dommogoe, GorontaloTocht van Bartholomens Dias na Caap der
&amp;c. b 247. 348. Werd Commissaris dergoede Hope. 2 86. Johan de tweede zoekt
drie Oostersche Provintiën. bdoor andere wegen en middelen door Co 350. 372.
Wat eere zyn Ed. D. Peregrinus aandedevillan en Paiva in Indien te geraaken. a 87
b406. Bemind D. de Leeuw gansch niet.Emauuels groote ondernemingen derwaards

20788. Tocht van Vasco Gama, en zyne OR
Pahan berogt door Matelief.

195.ontdekkingen. a 88.90. Met het onder
Pais (an) valt met Madjira af. b 288. ziescheid van zyne en der ouden ontdekkingen.

Ternate.59. Tocht van Capraal, en zyn ontdek.

Païs.acabuskingen. 2 92. Tweede van Vasco Gama. 373. 374
Païva ’s tocht na Indiën, en zyn dood. a 87.93. Der Albukerken. a 93. Alvarenga
Paling. (Adriaan)a 95. d’Almeida. a 95. Tweede van Al 210.

Palibotra.fonsus Albukerk. 2 96. Siqueira. 296. Geor, 74.

Albukerk 2 102. Ferdinand Magellanes Paloe, des zelfs Koning, en zyn land, mits¬

gaders wat daar valta 102. En de vinders van die Straat. a 110 757874
157Panay beschrevenEduard de Meneses. a 102. Derde toch

Pandjalang (David) Goegoegoevan Vasco Gama. a 104. Nugnez da Cunha Twecdeof

105. Nieuwe wegen in ’t W. en N van Taboecan. 50.
Naamerdoor andere gezogt. a 110, 1I1. angasare, zie Tagulanda. b 60-62. Des zelf

der vinders, en bezeilers. a 112. Tochter inwoonders stoute Zeelieden. b61En we

eer Zeerooversder Russen na China. a 113 114. Nog een
weg na 't O. by California. a 115. Doo Pantænus na Indien vertrokken. 2 75

wat Natién bevaaren buiten de Portugee Pantsiano, een eiland S1, 66.

Papegaeyen.zen, als door de Engelschen. a 126. Fran ( 68

schen. 2 129141. Deenen. 4 142 146. Papoa ’s verbond met Focatia. b 201. Messo-

Spanjaarden. 2 147. De Oostendenaars wal, en Salawat, Papoesche eilanden. b308
a 163. Middelen tegen hunne vaart te ver- bekeerd. 383.
geefs in ’t werk gesteld. a 163 166. Door Papoesche eilanden onder Tidore, en wat daar
de Nederlanders, en hun vaart op Indien. al valt. bro2-i04. Koningen verbond met
a 166. Der zelver tochten na ’t Noorden. Portugal. b 201. Cos vergeefsche tocht na
a 168, 169. Van Hudjon. a 171. En ter bde zelve. 308.
order van den Czaar na ’t Noorden. a 171. 159Paragoa beschreven

Verde-Parigi, een dorp op Manado. b 76.Tocht van de Son, Maan en Langebark, en

van Mahu, van Noord, en van der Hagen re dorpen onder dezen Koning, en verdere
b76.a 176. 177.179. Van Both, enz. a 179. Koningen, mitsgaders wat hier valt

130. 18. 193. zie verder reizen. Pasigi, een eiland omtrent Tagulanda. b61.
Patani



BLAD-WYZER.
Portugeezen Wie dit werk vervolgde. a 89.door vanPatani, op de Maleitse kust, bezogt

De landen , om de O. van Indien ontdekt,180. 192.Neck
hen door den Paus Martyn de vyfde gege-104, 105.Patani, dat onder Tidore staat.
ven. a 83. 84. Wat Prins Henrik, Alson-307302atingaloun Koning van Macassar
sus de vyfde, en Johan de tweede or-tdekt312.Zyn dood
hebben. 2 8385. S7, enz. Canus verdere314.Patoewo, cen dorp.
ontdekkingen. a 85. Dias ontdekt de Caap59.Patrocles reize na Indien.
der goede Hope.  87. Vasca Gama ’s tochtTer¬Patsjararga Malamo, zesde Koning van
na Indiën, en der verdere Portugeezen ver-136.nate.

volgens (zie Oost-lndien)  89, 92, 93, enz.336 337bPati Lima
Gale aan Portugal cynsbaar. a 96. Co-b 385.Paul (Jan ) Priester in Ternate.
lombo. a 101. Johan de derde, en de zaa-vanPauliszoon ( Joris ) onder- Zecvoogd

ken, onder hei voorgevallen. a 103.184.Hecmskerk
Hunne moejelykheden met die van Atsjjen,omPaus Martyn de vyfde geeft de landen
en Bintam. a 103. Hunne veroveringen inde Oost ontdekt, aan de Portugeezen. a83
Indiën , en waar mede zy alle de oudenAlexander de zesde ’s bemiddeling russchen
overtreffen. a 109. Furtado voor Bantamde Koningen van Spanjen eu Portugal.
door Wolfert Hermanszoon geslagen. a 181286

Hunne vestingen in Ternate. b 11. Der97.Pedir. Siqueira hier voor.
zelver onkeunde in de zaaken der Moluccos58Pehe, een dorp op Sjauw.
b127. Abrens na de Moluccos gezonden.398.che SCaro
b145. In ’t jaar 151 Zy komen hier145Pelsaart 's ( Barent ) tocht na Manilha.
eerst onder Bajang Ullab. b145. 146. Hunen zyn dood.
verward verhaal van dit geval. b147. Ba-Péperboom van Plinius wonderlyk beschreven.
jang doet hen veel eer en groote beloften71. 72.
b147. Haat tusschen de Portugeezen en183Perduy Simon Jasperszoen
Castiliaanen. b 47. 148. Serraan en Ba¬BerichtPeregrinis Kerk-bericht. b 401.D.
jaag, om hunne te groote vriendschap,wegens een Nagel-boom. b aos. Eere hem
vergeven. b150. Dwingen de Spanjaardenen zyndoor de Heer Padbrugge aangedaan
in ’t jaar 1522. zich aan hen over te geven.407.komst in Amboina
b153. Antoni Brit eerste Landvnogd hier.ercira ( Gonsalzo) vierde Portugeesche LandP
b153, 370. Krygt verlof, om een vesting370.83.voogd in Ternate.
te bonwen. b 154. Den Tidorees bied't Perpetuum Mobile door wie uitgevonden-
Brit ook een vesting op zyn land aan, dog,119121.
hy dit weigerende, z ekt den Tidorees dita 61.Persien van de ouden Indien genaamd.
op hem te wreeken. b 154. Hunne moeje-De Heer van Petersom ( David) negenentwin-
lykheden met de Koningin van Ternate,b 56.tigste Landvoogd der Moluccos.
den Koning van Tidore, en Tarruwese

372.
b155158. Garsias Henrik , hun tweedeSI.Pettha, een dorp op Sangir
Landvoogd in Ternate. b 161, 162, 370.’s lustPatti een eiland omtrent Manado
Georg de Menesez derde dito. b 16,, 370.

73.
Huwelyk tusschen Karel de vyfde en Johant01Philadelf ’s (Ptolomens vergeefsche aanle,
de derde, en hunne gezusters. b 177. Gon-

59.den handel op Indien.
sulvo Pereira, hun vierde Landvoogd vanenz. 147.De Philippines onder Spanjen
Ternate. b 183. 187. 370. Vincent de Fon-148.Raart 'er af.
seca vyfde dito. b 187189. 370. Tristan29b398Phisippo (Don) op Sangir.
d'Ataido, zesde dito. b 189 194. 370. Hun3

248.Philipszoon.( Rocland
daad tegen Hair ’s moeder, en den haat hierMangenitoePiantay (Carlo) Koning van
over tegen hen. b 190, 191. Anteni Gal-b46.

vaan zevende Landvoogd b 194. Verla-Hol¬Pieterszoon ( Jacol) Hoofdman op de
ten Ternate, en werden door Baboe ver-landsche Thuin. a 184. Onder-Zeevoogd.
dreven, vertrekken na Tidore, daar zy een192.a 191. Zyn dood.
vesting bouwen, die Baboe veroverd. En239 290.Pieierszoon ( Jan
zy bleven op Tidore tot in’t jaar 1606.

384.Pimenta ( Nicolau; ) Priester in Ternate.
b207. 214. In hunne bedryven beschreven.Lyn160Pinto vermoord voor Tidore. b
b. 240. 241. Francisco Viera, op Macas-jani.Sarantrouwloos stuk, en andere op
sar, zyn twec schepen door ons genomen.190
302. Landvoogden der Moluccos. b370.

393.Piris. ( Domingo
Slccht gedrag hier 384.b61Piso, een eiland by Manado

Pottebekker of Cavali, een eiland byTer-116.Plaacius zoekt O. en W.
b90, 92.nate.59. 60.

2Plinius schryven over Indien.
203.Pou, een eiland.zelve.dePryzen. ’s Lands geregtigheit van

InkomenPredicanten lyst van Ternate. b27.190.
b428.om de Oost.Hoofd-Poedecheri (dog recht, Poedesjeri

b 380 385.Priesters in Ternate.Door decomptoir der Franschen. a 133
Princex-eiland , door Kleerbagen veroverd.Nederlanders veroverd. a 133. En de ar-

183.tykelen van de overgave
a 196.Puyes ( Nicolaas ) opper-Koopman.Poenot, een dorp omtrent Boelan, op Mana-
209.La Puna verbrand.b68.do.

Purry ’s ( Pieter ) ontwerp wegens ’t land vanPoit, tweede Koning van Ternate. b135. 369.
daar na aan dePicter Nuyts, eerst aan ons,Porca ’s Vorsl door Sampaje overwonnen.

136. 137.Franschen voorgeslagen.105

Portugeezen. Door den Sulthan van Egypten
in hunnen toeleg op Indiën wederstaan
80. Zeilen allereerst voorby de paalen

Mm m 2der ouden, en wie dit eerst aandreef. a82. 83. 8



BLAD-WYZER.
’t Ronde Meir. Tochten door ’t zelve na In-

diën. 2 78. 79. Bezogt door Siqueira.
2 102.

N. Roos, Schipper, en zyne verrichtingen.a 177.Uaakkennaok (Jacob) Schipper.
309322.89.Quiloa door Gama bezcild.

)
198.Roor. (Hector )XQuirynen (Laurens ) Hoofdman. a 308. 2 210.N. Roose, Fiscaal, overleden.

Amster-Roose (Dain) trouwd met KoningR.
b334.dam.

Rooselaar, Gezaghebber, en zevenentwintigstey Aadzelen by de ingezetenen der Moluccos
372.365Landvoogd.b17.R in gebruik.
379¬de Rosario. ( Marcus lis148.van Ray. (Jacob
209.Rose (Henrik ) Kapitem.Reaal ( Laurens ) derde Landvoogd in Ternate.
391.bRossenr aad. ( Alezander 20Werd opper- Landvoogd2203. b247. En349.Rotterdam (Prins )sin Ternate.van Indien. b 248. Zyn vertrek uit Ter-

zoon van Mandarsjabb 249.
nate. Roiterdam. Bewindhebberen van Rotterdam.

208.Reynegom (Frederik van ) Fiscaal.
31I.b391.Reeveld. ( Cornelis Jacobszoon
121.Rove vind O. en W.

121.Rasscher (Jan ) zoekt O. en W.
Hun-Russen. Hun tocht na China. 265, 113.Reynst (Gerard) tweede opper- Landvoogd

ne moeite hier op met de Tarters. a 113,199. b 247.
114.Reizen, zie Oost-Indien, en de tochten, daar

b 400.Ruttens (Claas ) Kapitein hier.gemeld. Oim verscheidenderlei redenen on-
dernomen. a 1,4. By zommige volkeren

S.afgekeurd, dog by de wyste noodig geagt
en de redenen ’er van. a 2. Der Sidoniers,

Aa (Garsias de) veertiende Landvoogd vanTyriers, Carthaginenzen, zie Sidoniers, enz.
106.SIndien.

Der eerste vloot van Indien. a 171, 172.
174.Saavedra op Tidore.174. Eerste tocnl van van Neck derwaards.

Stadhouder in AmboinaSabadyn, ’s Konings174. Van Warwyk na Ternate, enz.
249.overleden.2 176. Van de Leeuw en Leeuwin, en

Saban, een dorp op Sangir, en de eilandenHoutman tot Atsjien op de Leenw ver-
b48.'er by, onder wic het staat.moord. a 176. De verdere volgende toch-

Saboeboe, een eiland onder Ternate. 80¬ten der schepen en Zeehelden, tot Botb toe,
68Saccan, een dorp omtrent Boelan.zie Oost-Indien, en tochten daar op. Van

Sadaba, ’s Konings gezant in Amboina. b266.Van Caarden. a 179, 195. 196. Van Neck
De Heer Le Sage, zesentwintigste Landvoogd’s tweede tocht. a 179. Gevallen van den

in Ternate. 355. 372.swarten en witten Arend. a 180. Van
Sahid. Warwyk ’s eerste komste by hem. a 176.Heemskerk, en Grenier. a 180. Wolfert

Anders Saidi genaamd, werd zesentwintig-Hermanszoon.  181 183. Lanrens Bikker
ste Koning van Ternate. b 208. Weigerd183. Spilbergen. 2 183. Waruyk , de
by Warwyk aan boord te komen. b 209.eerste vloot na de vereeniging der Maat-
Gevangen van de Spanjaarden b215.schappy. a 191193. Twcede reize van van

Saidi, zie Sabid, Koning van Ternateder Hagen. a 193 194. Matelief. a 194. 195.
Saidi (Kaitsjili) of Schaydi, Zeevoogd vanVerhoeven. a 196178. Pieter Both 's twee-

Ternate, staat tegen Mandarsjah op. b 285.de tocht. 2 198. En Vlooten ouder Lau-
Komt in Amboina b 295. 296. Gevangen.rens Reaal gezonden, en onder Blok, Coen,

b320.en gedood.Reinst, en Lam. a 199. Tweede tocht
Saisoddie, ’s haat en liefde voor zommige. b16.van Spilbergen. a 199201. Van La Maire.

Beschreven. b 106 108. Zyn verbond met2 201-204. Van L’Heremite. 2 207-209.
ons. b 109. Zyn verdere zaaken, en dood.Van Schram. 1 209. De tweede van Coen,

l’ahoela hem geschonlen.b IOO-I12.
—2 210.van Blck, en die van Specx.

b325. Hoon, dien hy Koning AmsterdamRetour-vlooten, zie Vlooten.
aandede. 333Rheti verboden zich Koning van Makjan te
Saketta, een ciland by Ternate. b90.92.noemen.

Salaat (Noer ) Koning van Batsjan- b124Ribera ( Nugnes ) Priester in Ternate. b 382.
b68.Salamadonga, een dorp by Boelan.de Ryk (Abrabam Willemszoon) onder-Koop-

203.Salangari , een cilandA 198.man op Djohor
bSalawat, een der Papoesche eilanden. 308.Ryp s (Jan Corneliszoon) na ’t Noorden.

208.Saleyer, door Baboe veroverd169.
Ta¬enSaloera. Eilanden tusschen Saloerarb289Rimbach. ( Nicolaas )

Taboecan.boecan. b 43. Staande onderb6I.Roang, een eiland by Tagulanda.
52.2115.Robberts zoon (Robbert) zoekt O. en W

Salomo ’s tocht na Ofir. 226.389.bRobbertszoon. ( Adrioan )
bSalontinge, een Princes 49.b72.Rodoali, Prins van Bool.
b 72.Solvaaror Prins van Bwool.b399.Rodrigos. (Jeremiat

Samana (Crain) Veldheer op Macassar. 321.b207.Roebohongi na Amboina gezonden.
vanSamarau ’s ontdeckkingen, en veroveringopgezet.Roemakay door Hidajat tegen ons

Boero, en zyn geslacht. 144.0 249.
Sombangke, Koning van Macassar. 321.20Roer. Het wapen der Sidoniers.

b 394.Samine. (Karel )183.de Roy. (Gerara) Indien,vanSampajo, achtste opper-beslierderb325.Romi, op Tidore.
104, 105.en zyn bedryven.b81Rompo ’s rivier.

Sampaloe, een der oudste dorpen van Ternate.A 208Commies. Zyn doodRood i Cornelis )
10.b63.’t Roode Meir. Waarom zoo genaamd.

b250.Van Sanden ’s vlucht na Loehoe-63.Van de ouden Indien genaamd.
Sand-



BLADNWYZER.
Sebastiaanszoon (Cornelis) Zeevoogd in Patani.177.Sandvoort (Melchior) Commies.

192, 193. onder-Zeevoogd van van derSangir een ciland, nevens zyn byseggende (agen. a 193. Komt in Amboina en Ter-cilanden. b 42. 43-56. Des zelfs grootc.
nate. a 194. Veroverd Tidore, enz. b213,b44. Hoe vecl Koningen hier. b 44. De

b219.214. Zeer beschuldigd.Oost-zyde des zelfs. b 48. Schets der zie- b225.D. Sel in Ternate.len en manschap. b 56. Bekeering, en
58.Seleucus tocht na Indien.

Rerk-staat. b 383. 398. Ongezond. b 400
33Semiramis tocht na Indien.b417.Kerk-staat, &amp;c. in Fernate. 272.Seree door Plinius beschreven.S-rangazi ’s inwoonders voor de Manginda-

70. 74.Seres, of Chineezen.nauwers bevreest. b 30. Wat hier valt, en
’sberichtSergeants vrouw van Amblauw31naainen van verscheide plaatzen. b 30, b 296.Schets vanDit eiland beschreven. b 44 De Heer Seroyen , tweede Landvoogd derde manschap hier. b 56. Pinto ’s daad hier.

gelicht.WerdaMoluccos. b 277, 372.b 399
b 190. Kerk-staat. b281.b44.Saroedekkels manschap Serraan in Amboina. b145, 146. Werd door) van Gouda, opper-Koopman

150.146,Bajang in Ternate verzogt. b178.
L7nKomt in Ternate. a 99. b 246, 150.Sibori ’s (Kaitsjili ) komst als Gezant in Am-
151.150,bdoodb266. 268.

SOjna. b135.Siale, derde Koning van Ternate.b 393.Schauf.Frederck b 316.Siasat, een vesting.Scænantvn linius beschreven. 2 72. Olie,
391.D. Sibelius. ( Petruszie Amboina of hiet tweede Deel. Fol. 255 trouwdSibori (Kaitsjili) Koning van TernateSchachts (een Kapitein) geschil met Hbamza eroverdb52.Taboecan ’s Princesb114.Fabaroddien. Sjauw. b 59. Anders Koning Amsterdam

Scharenham (een, of Eugenius Huigen) na genaamd. b 327. Werd eenendertigste Ko-de Zuis zee. 2 200 Met de Nassausche
beschre-ning van Ternate. b 333. Nadervioot in Ternate. b 250. Gaat na ’t va

333.ven.209derland, en stierf- b282.Singasari.Schatten begraven de Molukze volkeren. b20. 192.Siam bezogt door Cornelis Specx
10.Schecpstuigen der ouden. Sjab Aalem, negende Koning van Ternategemaakt. 2 5. 21.Schepen. Door wie eerst b 137.

De Hebreen de oudste Scheepsbouwers. 216. Sjauw beschreven. b 57. Vestingen hier. b 59Wie de by-5Ee-ste stoffe der zelve. a 383. Kerk-De Koning bekeerd, enz. bzondere zoorten der zelve eerst uivond. 26.
398, 417staat, en Jesuiten.Forme, en Cieraaden. a 6. Later uitvin- Sidoniers, beroemd door den Koophandel. a 19.

ding van schepen. 2 7. Wat volkeren door
En door andere konst-stukken. a 20. Hun-

de scheepvaart beroemd geworden zyn. a 8.
ne Scheepvaart- Reken- en Sterren-kundeVoor al deF’eniciers, en Sidoniers. a 18, 20.
20. Hun wapen, een Roer. a 20. Min

Schepen. Hier en daar verloren. beroemd in handel en Zeevaart als de Ty-De-
Amsterdam , voor Luboc. 2 174. Bouwenriers, en Carthagenienzers. a 20.Trouw in de Moluccos. a 177. De Bly-

oud Tyrus. a 21. Hunne volk-plantingen.de Boodschap, in zee door de Portugeezen
21.21. Cadmus, de Sidonier

genomen. a 177. De Liefde , in Japan- 83, 208Sierra Liones ontdekt177. De Hope. a 178. De Eendracht.
Silcasek. 73.178. Haarlem verbrand. a 180. Ziric-

b 240, 249.de Silva. ( Jeronimo
zee voor Mozambike. a 195. Soutelan- b 240. 243. 291.de Silva. Jande. 2 210. Cnina en Walcheren in Terna-

125.Siltigheit der zee nagevorschtte. b 230. De Griffioen, voor Makjan.
b 296.Sipken; vrouw ’s bericht.Amsterdam , de Valk, en denb237 Werd opSiqueira ’s tocht na Indiën. a 06.Arend. b239. Gouda. b243. De Tyger.

101, 102.per-bestierder van dito-
Luipaart, Bergen op Zoom, Agterkerke, S’acht (Pieter ) Schipper, overleden. 2 209
en de Juffrouw, gebleven op de droogte

68.Slangen die een Hert inzwelgen.284.bSangori by Boeton. 18.Slaven-handel de oudste.van der Schelling. WWillem Barentszoon ) a 168,
Siobbe (Pieter Hiermanszoon) Schipper, a208.EilanSchifdpads Hoorn, op Manado. b63.
Slonbe (Adriaan) Schipper, overleden.2 210.b 145.den, of Noessa Pinho ’s. D. van der Sluis in Ternate in’t jaar 1678.Schipper. Dit ampt aanzienelyk by de Tyriers

b4o7. Weër in Amboina in’t jaar 168421.
6 2O76I.bSchoolen op Tagulanda.
a20.Smal (Adriaan) Schipper, overleden.336Schot, Kapitein, komt op Laboewa, t

Socotoriaanen door Albukerk gestraft. 97.
en plaatst die van Cajoe op Motir.

tegenSoeleiman ’s (Hassan) deel in ’t verraad
Schoute (Apollonius) maakt een verbond mef

ons door Koning Amsterdam besloten. b336.b 246
den Koning van Boeton-

Suet (Pieter Janszoon) Schipper 184.386.D. Schotte, of Scocus, in Ternate
A183.Sofala bezogt door Spilbergen.Schouten (Willem ) mede-vinder der Straat Le

375Soldy-Boekhouders hier.Mairc, in Ternate. b 248. Vaart na huis
b 20.D. Sonneveld hier281.

hierSolor Des Konings van Ternate ’s recht178.Schouten (Coraelis Janrzoon Schipper.
6 97.op eenige dorpen.80.Schouten ( Jaa Corneliszoon) Schipper.
203.Sopi ’s kust.202.Zyn dond.
b 202.de Susa (Ferdinand) Zeevooge.LynSchutie (Engelbrecht) Kapitein. a 208

de Sosa (Bernardyn) tiende Landvoogd der209dapperhcit.
370 zie Ternate.Moluccos. b 203.A 209Schutze ( Barent) Luitenant

vie-de Landvorige der Mo¬de Sousa (Siman )gevanSchriciraas, Zeevoogd, op Madura
Dog vegt zich dooa voorluccos. b 173.gen. a 175. Na ’t vaderland. 2 180 182

71.bAtsjien.b124.S.rulaa ( Bajang ) Koning van Batsjan
de SvnsaNnn

. DEEL.
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Steenwyk (an Hesselizen) opper-Koopman-Land-de Sonisa (Martyn Alsonso) twaalfde

196.
2 106.voogd van Indien. 216.Ster-kunde der Hebreen, en Arabiers
84.Soute cilanden ontdekt. 2 15.De oudste Ster kundigen der ouden.Spanjaarden vaart op Indien, de Philippines,

22016, 17. Feniciers. a 11. Sidoniersenz. a 147. Vesting in Ternate. b 11, 59.
21, 24.Tyriers.162. Nemen Saboego op Halamahera. b94.

Steert-ster gezien in’t jaar 1689. in Ternate.Magellaans gesellen komen op Tidore. b150.
417.

Maken een verbond met Almansor. b 150
29.Sterk. (Jacob )te

En hun vergeefsche poging om Bajang Dogsterren, waar op de ouden zeilden. 2 13.bewegen. b 150. Laden Speceryen , en
11.hunne kennis onnut.laten ’t volk met twee schepen vertrekken.

2 208Stolk (Leendera) Schipper.b150. Werden gedwongen zich aan de
LeStraat Magellanes. a 102, 110. b 149Portugeezen over te geven in ’t jaar 1522.

201,Maire, en andere wegen. a 110, 111,b153. Van vyf hunner schepen komt 'er
202.

maar een onder Karkese op Tidore. b 165
2 59.Strabo ’s schryven over Indien.’t Verdere hier over voorgevallen onder

hetStroom ’s onkunde in den Oceaan beletGarfias. b 165, 166. Vrede tusschen hen
122, 123.uitvinden van O. en Wn Portugal. b 166. Karkese ’s dood, en

391.D. Struis. (Albertusla Tour in zyn plaats, die de vrede breekt.
Szuamatra, door de onze eerst bezogt omtrent168, 174. Hun aanslag op Motir. b 174.

Dampin a 173. Houiman voor AtsjienHun slegten staat op Tidore. b 176. Ko-
vermoord. a 176. Van Caarden hier; ziemen weer hier, en raken in handen der
Atsjien, en van Caarden. ’t Volk van denPortugeezen. b 185. Zes Spaansche sche-
zwarten en witten Arend op Ticou nietpen van Mexico om de Moluccos te ver-

180.wel gehandeld.overen na Tidore gekomen, die zich aan
Swan, een Engelsch Kapitein, vermoord opde Portugeezen overgeven, enz. b 202

27. 32.bMangindan ao.De Sosa brengt hen uit Ternate na Amboi-
391.D. Sweerdius.na, daar hunnen Zeevoogd sterft. b 202.

61Syrien van de ouden Indien genaamd.Krygen geschil met den Koning Saidi. b208
Nemen Ko-Herwinnen Tidore. b 215.

T.ning Saidi gevangen. b 215. Bespringen
Maleyo te vergeefs na Matelief ’s vertrek

Aalen, verscheidenheit in de Moluccos-van Ternate. b 225. Makjan door van
130.bCaariden genomen. b 229. 230. Nemen van
Ter-Taberidji, drieentwintigste Koning vanCaarden gevangen. b 230. Hoen ’s verrich
198.150nate. b 188. Zyn dood.ting hier tegen hen. b 235. Tyding van ’t
320Tabinjai (Crain) gevangen.twaalfjarig beftand met hen. b 239. Ne-
254.Tabillola.

men van Caarden weër gevangen, en over-
157Table beschreven.vallen ook Wittert voor Manilha. b 239.

Taboecan. Eilanden tusschen Taboecan en Sa-Nemen op Gilolo eenige vastigheden tegen
enTusschen Negri Bharoeloeran. b 43.de vrede aan van ons. b 240. Hunne

Taboecan. b48. Des zelfs Koning onder-groote bereidselen ten oorlog. b 243. 244.
drukt dien van Taroena, dat belet werdDe Silva ’s verrichtingen, zie De Silva.
b45. Beschreven, nevens den KoningDe onze verklaaren hen den oorlog. b 252

Goegoegoe's. b 50.b48, 49. Des zelfsDe voor ons beter als de vrede is. b 254
Groote magt dezesDorpen hier. b 50.Hbamza onder hen gedoopt, en syn gesle
Des zelfs geschillenKonings. b 50-52pen , bedriegd hen egter. b 255. Pedro St.

b51. Eilanden omtrentmet Candahar.Eredia, Landvoogd van Gamma Lamma
erdere eilanden onder de-Coelor. b5Ib256. 370. Hun toeleg op Tayouan. b257

Den Koning van Ter-52.zen Koning. bHbamza bereid zich met ons ten oorlog te-
nate trouwd een Taboecanse Princes,b52.gen hen, en zoekt zich van hen te ontslaan
Wat hier valt. b 52. Aboe, een branden-b257. Nemen een Boot, en eenig volk
den berg hier, en aardbeving daar door ver-van ons. b 267. Werden verdacht van de

CIIoorzaakt. b 53-55. Schets van zielenhand gehad te hebben in den opstand teger
56.manschapMandarsjah. b 286. D’Esteibar Landvoogd

Tacomi, een vesting hier, door wie gebouwdop Gamma Lamma. b 305. Hunnen Land
13.voogd zet den Koning van Tidore gevan-
e¬Tafelen van de Sons declinatie door wicgen, dog om ons maar te bedriegen. b310.

vonden. 85.11. Vlaming maakt vrede met hen, en
254.Teff asoho.Tidore. b 311. Zy vertrekken uit de Mo¬

b96, 234.Tasoeri, een eiland by Ternate.aarsluccos. b 325. Onder d’Attienso, en ’s
Tagulande of Pangasare; ’t dorp Poeloetang325.te voren uit Tidore. op t eiland Karkalang hier onder b 56.recht.Speceryen, kenden de ouden; dog niet

Beschreven, en waarom Pangasare genaamd.268
Dor-b60,6i. Door wie veroverd. b 60.184 192.Specx. (Cornelis )
verreHocpen, en manschap hier. b 60.Specx (acob) opper-Landvoogd van Indien.
valt,Wat hiervan Ternate, enz. b 60.210

en de zielen. b 60, 61. Kerk-staat. b 397,Spilbergen ( Bartholomeus van ) Hoofd op
337.403, 404. Zeldzaam vonnissen hier.b 247.Batsjan
vanAfxeuring van Huwelyken met dieSpilbergen (Joris van ) slaat tegen de Spanjaar-
ke.Sjauw. b 398. Order hier op ’t Kerkeden in de Zuid-zee. a 2o0. Na Indien

Kerk. &amp;c.b398. Bevinding hier der201. b 247. 248.a 183. In Ternate.
417.

8
b391.D. Spiljardus. (Josias

b 311.Tahalile, een Kapitein, na Boeton.Nieuwe Stadhouder na Amboina. b 290
geschou-Tahocla op Tidore, aan Saisoddienb 292.Afgeschaft.

b 325.
ken-b418. 420.D. Stampioen hier.

Tajorni,
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b8 Ternate. Coracora-vloct van Sangir, SjauwTajom, een ciland by Manado.
en Tsgulanda voor dezer Koning. b 61ZynTakineta, Koning van Mangenitoe. b47
Wat landen op Celébes onder Ternate staan.b2recht op ’t dorp Noenoessa.

Ee¬ b62. ’s Konings magt op Manado. b 75Talautze eilanden. b 37-41. 56. 59. 358.
Wanneer de landen van Manado onder378.dryf der Jesuiten kier 9
Ternate gekomen zyn. b 81. Hair, enbOI.Talisse, een eiland by Tagulanda

Baboe ’s veroveringen, en van andereTamacko. Eilanden tusschen Tamacko en San-
b60 81, 87. 88. 91, 92. 96. Wat in Am-gir 's Zuid-hoek b43. Beschreven.b47.
boina onder Ternate saat. b 96. 97. Am¬80 81.Tamoeko. Des zelfs bocht, en dorp. b
bons Landvoogd ’s Konings StadhouderVero-Boeton ’s geschil met hen. b81.
over zyne landen daar. b 97. Ongegron-verd door Babve. b 61. Vlaming hier, en
den eisch dezer Koningen op Hitoe, &amp;cdezes Ronings onderwerping aan die van

b97, 99. 100. Hun recht op eenige dor-bTernate 314
pen op Solor. b97. Oude wyze van re-Tamin Amsara, Stadhouder des Konings.
geeren hier. b 97.59. VierGemeens-man-b250.

nen hier b58. Fati Tveban, tience LidTandaya beschreven. 159.
in ’s Konings raad. b 99. Net bericht vanverderTetrobana der ouden. a 42. 43. 74. zie
de zaaken der Molucccs. b 127. Zaakenonder de sloffe van Ceylon-
dezen Koning byzonder r-kende, en waarMagtTaroena, een dorp op Sangir b 45. 56.
in hy uiimunt. b133. 137. Hy voerd vyfdezes Konings ; dog eerst onderdrukt b45

Sonneschermen. b 133. 134. En zyn ja-bSchets van de zielen, en manschap 56.
loezy ’er over. Zyn vergunning aan den5Terruwese, onder-Koning en vcogd va1

Koning van Taroena. b 134. PlegtelykheidKonings kinderen in Ternate. b 154. L7

by ’t sterven, en geboren werden van zyneverdere handel met Brit. b 154, 157. 158.
linderen. b 134. Corsprong dezer Konin-Als ook imet den Tidorees, die hy beoor-
gen. b 134. En hunne quèste Vorsten.ogd. bi60. Veroverd Marieco. b 161

Heidensche Koningen. 15 139. 369. 368,En andere plaatzen op Maljan en Gilolo
369. Maleyers, Javaanen, en Arabiers hierb161. Trouwd de dochter des Koning:

Zoonen alsin’t jaar 13c4. b 176 157.van Tidore. b 164. Zyn haat tegen de
Kroonvolgers in ’t jaar 1317. afgekeurd.Portugeezen, &amp;c. b167. Vergeeft Deyaal.
b136. Rang dezes Konings de eerste, enb178. Zyne verweidering met Meneses
wanneer 200 bepaald. b 137. Tidore wintb178. Zyn verdrag met Catabrunc. b 180.
Maljan van dezen Kening, dog gered doorWerd onthalst. b181.
Gilolo. b 138. Gilolo raakt hier onder.23Tartessus.
b138. Een Ternataansche Princes trouwdTarernier 's flccht schryven over verscheide
met cen Koning van Batsjan. bi59 Moer-2zaakeen. 73
sche Keningen hier. b 140. 131, 269. VeeltastenTayouan zoeken de Kastiliaanen aan te
Javaanen, Maleyers en Chineezen hier in 'tb257.

aar 1465. b140. Voeren '’t MoorschTehoe (Henrik) Schoomeesser 373.
Geloof hier in. brac. Vaart der Terna-Teljobo, een der Xoelase eilanden staande cn-

taanen op Eanda. b 140. Markcem’s cor-der Ternate 87
7 logen met die van Gilolo. b 140. 141.bTelleboeje, op Manado ’s kust.

Zoonen voor broeders tot de Krçcon geko-b88Terbile , Stadhouder der Xoela ’s. Saa
ren b 141. Twce acelyke huizen hier inWerstegen Mandersjab cp. b 285. Cnt

’t jaar 1588. b 141. Bajang Ollah ontbiedb2C0 301.halst.
Serraan uit Amboina hier, die ’er in ’t jaarTercotins dcor de Heer Paabrugge uit Ecelai
1512. quam. b 146. Met hem maakt Al-It-m gecreven b 59.
mansor vrede. b 146. Doet de PortugcezenTeraate. Varuyk, von Reck, en Heemkerk
groote cere aan , en grocte belofte. b 147.hier. 2 179. 180.Wulsert Hermanszoen
Magellaan bied Karel de vyfce de Moluccosen Setastiaanszoon hier. 3 182, 194. Mate-
aan. b 148. Zyn techt herwaards. b 149.lief, van Caarden, en Spilbergen hier.  194
Georg Brit eersse Portugeesche Landvoogd195, 201. Le Maire, Schouten, en L'Hle-
hier , dog vervangen door Anloni Brat.remite ’s vloot hier. a 203, 200. Des ze1fs
b152, 153. Die van de Koning wel ont-Koning de eersse in rang der Molukze Ko¬
haald werd. Antoni Brit, en Garsias hier-ningen. b 3 132, 237. Eilanden onder
b153. Dwingt de Spanjaards zich over tehem staande. b 3, 4. Beschreven, en zyn
geven , en krygt verlof om een vesting tebrandende berg. b 4. 5.6. 10 Aardbeving
zouwen ven de Koningin, die in 't bestierhier. b 10. Oudsse dorpen. b 10. Portu-
bleef na Bajang 's dood. b153. Ziet 'er nageezen hier. b 11. Vellingen der Hollan-
uit. b154. Jarruuese, voogd van ’s Ro-ders hier. b 12. ’t Rasteel Orangie beschre-
nings 2ooren, en onder-Koning. b 154.ven De vesting Tolucco. b12.
Brit ’s verbond met de Keningin en Tar-De vesling Tacomi of Willemstad. b 13.
riwese. b154. Tidore ’s Koning bied hemDe stad beschreven. b13. De Ternataa-
ook een vesting aan; dog slaat dit af. b154.nen, en verdere inwoonders. b14, 15. 16
verzockt een verdrag met Tarrawese.19. De Ternataansche vrouwen beschreven

Plaats der vesting, &amp;c. b 155.b154.in hun dragt, reinheit, Juweelen, danssen
Koningin ’s geveinst gedrag. b155. Spantb1719. Dragt der mannen. b 19. Hui-
tegen Brit aan. b 156. Haar vlugt. b158.zen der zelve. b 20. ’t Begraven van schat

Brit in ongelegenheit, dog ontiet. b154.ten hier gebruikelyk. b 20. Spys, draik,
Zend Javare na Tidore, en den uitslag.en Huwelyken der zelve. b 20 Slegte
b156 157. Zoekt den oorlog te myden.oorlogs-kunde der Ternataanen. b 21. Hun

b157. Begind den oorlog, en neemd iweewapenen, en vaartuigen. b 21. Eisch der
Princen gevangen. b158. Stut de op-Tidoreezen op hen. b 23.Wat hier al

valt. b 23. Kaitsjili Siberi trouwd een schudding hier over b 159. Dog raakt in
Princes van Taboecan. b52. Veroverd benaauwgheit. Vlugt der Ternataanen, en
Sjauw. b159.te rugkomst.b59, 133.
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Ternate. Den onder-Koning van Goa ontzerTernate. Oorlog der Portugeezen met Tidore

hen na vermogen. b 194. Antont Galvaar
b159, 160. Brit verzoekt zyn verlossing zevende Lanovoogd. b 194. Tast Tidoreb160. Pinto vermoord, &amp;c. b 160. Ma

aan. b 195. Slaat Bobejat. b 196. Win:rieco door Tarruwese veroverd. b 160. En
Tidore ’s sterkic, en stad. b 196. Maait’t verzoek van vrede afgeslagen. Garsias
vrede met hen. b 197. Tracht Catab- usschier, en zyne gevallen in Banda, en met
aan te tasten. b 197. Mocjelyk heden metBrit hier. b 160. 162. Werd Brit 's ver-
zyn volk. b 197. Etengt de Ternataanenvanger. b 162. Brit ’s wonderlyke hande

198. 200. Dewecr aan de vesting. bliugen, en vertrek. b 162 163. Garsia-
Ternataainen verachten Hair , willen Tabe¬zend Correa na Banda. b 163. Maakt vre

ridji hebben, en bieden Galvaan zoo langde met Tidore. b 164. Menesez derde
’t ryk aan. b 198. Dat Galvaan afslaat.Landvoogd hier. b 163. 165, 166. Tarru-

u Vrede met Batsjan en Gisolo-b200wese trouwd de Princes van Tidore. b 164
b2c0. En verdere verrichtingen. b 200.

Garsias onbislyke nandel met Tidore. b 164
Hersteld de zaaken in Ternate. 200. EnBatsjan hier over den Portugeezen ontzegt
van den Specery-handel in de Moluccosb164. Karkese komt op Tièore, en vredt
Amboina, en Eanda. 201. Zend een vloormet hen. b 165. Zyn cood, en La Tou
onder d’Azevede na Amboina, en veroverdzyu vervanger. b 168. Garsias handel met
Hitoe ’s kust. 201. Voor Portugal. Brengthen. b 165. 166. Meneses hier gekomen,
door Focatia de Papoesche Koningen onderkrygt mocite met Garjias. b 166. 167. Der
een verbond met Portugal. 201. De Mode Landvoogd hiet b 166183. Zend
lukze Koningen verzoeken van den oudenVesco Laurens nu Borneo. b 168. Tarru-
Koning, om Galvaan te houden. 201. Dc-wese ’s haat tegen de Portugeezen. b 167.
te vergeefs Georgio de Castroachtste Land-Faucor haat Meneses. b 168. Gilolo ver
voogd, zyn vervanger: dog een slegt be-klaard den Portugeezen sen oorlog , en
stierder. 201. Koning Hlair nader beschre-

Moeite tusschenook La Tour. b 168.
ven. 202. Voltoving der vesting onder hemMeneses en Garsias. b 165172. d'Assevedo
20. Zyne verbitterii ; tegen de Portugee-hier. b 173. 174. De Sousa hier vierde
zen, om dat de Tidoreezen hen ock eenLandvoogd, dog op Atsjien gedoos. b176
vesting op Tidore toestonden te bouwen.Saavedra op Tidore, en hun bedryf op Mo¬
202. Hair maakt vrcde met Gilolo. 202.tir, en vrede afgeslagen. b174 175. De
Jor daz de Freitas negente Landvoogd hierLandvoogd in nood, en ontzet. b 174
202. Zes Spaaniche sc epen vit NericoSlegte staat der Portugeezen hier. b 176.
om de Moluccos te veroveren, die zichDoor de Tidoreezen elders aangetast b177
buiten weten van Rarel de vyfde onder Ti-Tidore verbrand, en vrede ’er op. b 177.
dore begeven, konjen in Amboina,  a zichKarel de vyfde verpand de Moluccos aar
aan de Portugeezen overgegeven te hebben7. Deyaal eenentwin-Joban de derds. b 17
daar de Sesa, hun Zeevoogd slierf. 202.tigste Koning van Ternate, door Tarruwese
Francscu; Yaverens hier in Ternate. 203Vervangen door Bobe-vergeven. 1 178.
Hair na Goa gezonden, komt hersteid tejat b178, 187. Verweidering tusschen
rug, en traciht dit te wrecken , en de Frci-GevalMeneses en Tarruwese. b 178, 179.
tas gevangen na Goe gevoerd. 203. Ber-van een Moors Priester. b 79 Nog groo-
nardyn de Sesa tiende Landvoogd hier. 203ter verweidering tusschen de Ternataanen
Mocielyk heden met Gilolo 's Vorst, en ’ten Portugeezen. b 180. Tarruwese over
vuil verbond der Molukze Kouil-gen tegendlingzen handel onthalst. b180. 181. Vlugt
de Christenen. 203. Gilolo ’s vorst ge-der Ternataanen, en gebrek der Portugee-
vangen , die zien vergeeft, en door zynzen. b 181. Gonsalvo Percira vierde Land
zoon vervanigen is. 203. Hair ’s bitecrenvoogd hier. b 183-187. Zet Meneses ge-
haat tegen de Chrissenen, en hunnen staatvangen, &amp;c. b 183. Lokt de Koningin
in Amboina. 203. Zend Loulae onmweër aan de vesting. b 183. Tracht die te
Amboina te veroveren, die verscheide dor-voltoyen, en de zaaken te herstellen. b183
pen onder Ternate ’s Kroon brengt. 2 4.Oproer hier over, verdere gevolgen , en
Jarricuus misslag omtrent deze perioo 204.besluit der Koningin tot der Portugeezer
Laulata 's dood. 2C4. Henrik de Tae ver¬ondergang. b 184. 186. Spanjaarden weër
overd alle die dorpen weder. 204. Hieuwehier, en hun wedervaaren. b 185. Pereir-
onrust met faair, dien de Portugeezen ver’s dood. b 187. Vincent de Fonseca vyfde
moorden. 204. Baboe vilentwintigste Ko-Landvoogd hier. b 18189 Bohejat in
ning hier. 206. Die de Poiçugeczen ver-vryheit gesteld, en tweeentwintigste Koning
dryst, en die toen na Tidore verteifkenb187, 188 Zyn strenge regeering, en de
daar zy een sterkte bouwen , door BaboeFouseca ’s voornemen daar op. b 188. Ver-
veroverd. 207. Hoe lang de Poriugeezenslagen. b 195. 196. Taberidji drieent win
op Tidore nog bleven 207. Eab-e br idtigste Koning hier. b 188, 198. Tristai
zyn ryk zeer uit, zend Roekohungi na Ain¬d’Ataido zesde Landvoogd. b 169 194. Zet
boina. 207. Francii Drake hier. 207 Ba¬Taberidji gevangen, &amp;c. b 189. 190.Hai

Zyn ver-boe veroverd Boeton, &amp;c 207Vuilevierentwintigste Koning. b 190.
bond niet Macassars Koning, oien hydaad der Portugeezen tegen zyn moeder
Moorsen inackt, verovero Saleyer, en war-zeer verfoeid. b 190. Pinto ’s trouwloozt
tieer ven tweecnzeventig eilanden. 2 8.daad op Sarangani. b 190. Haat der Mo
Werd van de l’ortugeezen gevanger geno-lukze en Papoesche volken tegen de Portu
men , dog de Hitoetzen hoden aanhein tegeezen. b 191. Oorlog der Ternataanen
reen; maar wers na Gea gevoers. Zyntegen hen. b 191. En aangetast op Morc
dood, e veriere in 203 Su’s kust. Catabruno vergeeft zyn Koning,
hid of Sassi, zesttwrieeieen veroverd Gilolo. b 191. lye Molukze
Zyn oo loy inet :- Fiforezen, essiVeijp-r, en groote nood der Portugeezen.
lialien. 208. Canaijch kon-si nier, als ool-b92. Herstelling der Portugeezen, d-g

203die der Hollanders in de Moluccos.door den Tidorees uit zee geslagen. b 192
20



BLAD-WYZER.
Ternate. Twaalf-jarig bestand met de Span-Ternate. De onzc met Warwyk hier, gaan te

aarden. 230. Wittert onderrusschen voorland met geschenken. 209. Bekomen Na-
Mala¬Manilha door hen overvallen. 239.gelen , en de prys daar op. 216. Warwyk
hier ,Jar  de zevenentwintigste Koninglant by zyn vertrek hier zes man blyven.
Zynmaalt een verbond met ons. 239.210. Salnd beschreven. 210. Ziet onz-

aard en bedryven, vry los, waar over voorGodsdienst. 21 Van Neck hier vind noss
een tyd afgezet werd. 240. Spyt van Hi-Hollanders. 210. Slaat dapper tegen de
dajut en Prins Aali wegens dat zy in de ver-Portugeezen. 211. Woond een Feest by
kiezing tot de Kroon voorby gegaan waren.en vertrekt. 212. Wolfert Hermanszoon
240. Eenige vantigneden op Gilolo onshier. 212. Cornel's Scbastiaanszoon hier. 2 3
ontnomen door de Kassiliaanen; en pogingEn zyne verrichting voor Tidore, en die
van Modafar om zyn vader te versossen.van Kapitein Mol hier. 214. Welke Tioo-
240. De Heer Buth hier als eerste opper-re veroveren. Sebastiaanszoon, laat hier
Landvoogd van Indien, en tweede Land-eenig voll. 214. Der Portugeezen vertrel
voogd hier; en zyn brief aan den Koninguit de Moluccos. 214. De Spanjaarden
van Tidore. 230. Erief aan Modasar vanherwinnen Tidore, en Ternate. 215. Saidi
den Koning van Tidore. 242. Groote toe-vlugt, werd gevangen na Manilha gevoerd
bercidzelen der Spanjaaraen ten oorlog.en Gamma Lamma door Marassaoli over-
243. 244. Both 's verhond met die vangeleverd. 215. De Spanjaarden veroverer
Makjan, 244. 245. en met Modafar. Schot¬hier alles. 216. Prins Aali om onze hulp
te ’s verbond mer den Roniing van Eoeronna Bantam. 216. Hidajat onder- Konine
226 De Heer Reiast tweede opper- Land-hier 216. 218. Matelief zoekt de Moluccos
voogd van Indien. 247. Bartholornens vante ontzetten, ontmoet Ternataansche Ge-

Spillergen Ho fd op Batsjan. 217. 2465.zauten in Amboina, zegt hen zyne halp
Jeris van Spilbergen hier, 247, 248. en zynetoe, 217. En komt voor Tidore. 216, 219
verrichtingen. De Heer Reaal derde Land-Roning Modafar de zevenentwintigste hier
voogd hier, en derde orper-Landvoogd vankoint by Matelief. 218. Dien men raad
Indien. 245. Goeden stand der onzen hier.hier een sterkte te bouwen. 218. Se¬
248. Le Maire en Schouten hier. 248. Debastiaanszoon hier zeer beschuldigd. 219
Heer Reaal ’s vertrek van hier, en vervan-Matelief 's komst in Ternate. 220. Kiest
gen door de Heer Caen als vierde opper-Maleyo tot een vesting- plaats. 221-223
Landvoogd van Indien. 240. De HeeRiest, na de voltoving, Hoofden ’er over
Houtiaan vierde Landvoogd der Moluccos.en verziet het van alles , gaande toen na
240. Modasar let netter op zyne zaiktenChina. 223. Zyn verdrag met Modesar.
en Hidajat vertrekt na Amboina, zyn vui-224. Liet hier vier schepen. 224. De on
len handel daar imet ons, en zyn dood. 250.ze te vergeefs van de Kastiliaanen bespron-
Wrevel der Ternataanen in Amboina ge-gen. 225. Brief van Prins Maurits aan
feaft. 250. Leliato vyfde Stadliouder desSabid. 225. Het Duifken, en de Son, van
Konings daar. 250. De Heer Le FebreWatBantam herwaards gezonden. 225.
vyrde Landvoogd hier, onder welke hierMatelief aan Van Caarden wegens de Mo¬
de Nassausche vloot komt. 250. Lefiaro 'sluccos raad. 227. En voor al in opzicht
wrevelmeedigheit, en Malafar ’s geveins-van Makjan en Tidore. 227. Van Caarden
den handel met ons. 250. 251. De Heerkomt hier over Amboina. 228. En zyne
Van Zeist zesde Landvoogd, en Commis-verrichtingen , wint Makjan. 229, 230.
faris hier. 251. Slingzen handel der Ter-

Van Caarden gevangen genomen. 230. bt-
niataanen en Makjanders; en de onze ver-tert na Ternate. 231. Verhoevan na Banda.
k’aaren den oorlog aan de l’ernataanen enWerd vervangen doorZyn dood. 231.
Railiaanen. 252. Dienaars, en lasten derHoen, die over Amboina hier komt. 231.
E. Compagnie hier, op Batsjan, en Makjan.Contract van Wittert met de T’crnataanen
252. 254. Modafar ’s dood. Zyn zoonen.231. Wittert legt een sterkte op Motir. 233
256. Oordeel van de Heer Zeist over deMaleyo toen Orangie genaaind. 233. 110en
vrede en oorlog inet de Molukze Vorsten.komt voor Makjan, en bevind dat lier.
254. Hhamza achteptwintigste Koning hieral na Manilha was. 233. Steld cp a105
in Ternate. 255. Buiten ons weten, enorder, bouwd Tacomi, belegerd Tidore,
onwettig gekroond. 257. De Ternataanenen dwingt den forzen Koning van B-t,j2n
trachten baaid te verlossen. 256. Toelegtot vrede, 234. en zich over ;e geven
der Kastiliaanen op Tayouan. 257. Hham-Dnze aanslag verder hier mislult, 235. 40-
za wapend zich met ons tegen de Rastiliaa-daar na verbeterd. Batsjan ’s vesting Bar-
nen ; dog handeld geveinsd. 257. 259. Le-

neveld genaamd en versterkt. 235. Hoen
liato ’s verkeerd gedrag, en de Heer Lucas-Vamaakt een verbond met de Roningen
27n antwoord ’er op. 259. Prins Aali

opTernate en Batsjan. 235. De onze
gaat na Amboina als Hoofd van een vlootBatsjan op de vlugt gedreven. 236. Van
en zyne verrichtingen daar. 259-262. Deder Dussen eerste Hoofd op Batsjan. 236.
Heer Zeist overleden, de Heer Lud-steinHoen ’s verdere verrichtingen op Batsjan
zevende Landvoogd hier. 261. Slegre be¬zyn vertrek na Tidore, en dood. 236. De
dryven van Aali, en Leliato; afgezet, en

vyand van Manilha ontzet, dog door de
Lochoe werd Stadhouder in Amboina. 162.onze aangetast met winst. 236. Van Caar
Hbamza ’s verbond met ons. 262. Aaliden raakt los, en Schot op Batsjan. 236.
gequeld van de Stadhouders, en ’s Konings237.Ombatsjan, en Laboewa beschreven
misnoegen over hem. 263. 264. LoehoeVerlies van een schip voor Makjan. 237.
’s gedrag in 't eerst goed; dog Aali begon

ge¬Motir ’s Hoofd door de Tidoreezen
te stinken, en de lingze handel der tweedood. 237. Brief der Heeren Staaten Ge
Stadhouders. 269. Ons verbond met Aalineraal aan Koning Sahid 237. Van Caarden
goedgekeurd, als ook dat van Hhamza meteerste Landvoogd van ons hier. 239. Schou

264.onsverplaatst die van Rajne op Motir. 239

Van Caarden weër gevangen genomen 239.
Ter-OOO
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Ternate. Aali ’s vertrek uit Amboina na de
Xoela’s, en Boeton, zyne verrichting daar

by de Heer Caan. 266, Zynen eisch aan
den Koning van Macassar gedaan, die hem

doet vergeven. 266. Hbamza ’s Gezant na

Amboina, en zyne valsche streeken ontdekt

266. De Heer van den Heuvel hier Com-
missaris, en de Heer Ottens achtste Land-

voogd hier. 266 Hbamza ’s Gezant in
Ampoina , Lachoe, en Leliato vervangen
door F-kiri. 267. Zyn Gezant ’s bedriege-
lyk voorgeven, en zamenrotten met Kakiali
267. De Macassaaren verovering op Cele

bes Noord-kust. 267. Siegten staat der on
zen, Hagenaar hier, en Hnamza ’s stoutheit

in ’t maken van een vesting by de onze
267. De Heer van Broekom hier negende
Landvoogd. 268. De Heer van Diemen
komt in Amboina, veroverd Luciela, ver
zoend Leytimor ’s Orangkaja ’s met ons,
en vind Sibori hier met last om Leliatn te

lichten. 268. Hbamza verzoekt , dat de
Heer van Diemen in Ternate wilde komen.

Leliato ’s ongehoorzaamheit, en de Heer
van Diemen verzoekt dat Hbamza in Am-

boina wilde komen. 269. Sibori ’s goede
raad veracht. 269. J’an Diemen na Batavia
keerd weder nevens Hbamza in Amboina

die Leliato aan ons overgeeft, dog Lochoe
los laat. 269. Van Diemen ’s bedryven hier
en zyne verhandeling met Hbamza op Hila.
270. Vernieuwd de verbonden. 270. 276.
Van Diemen vertrekt met Lelinto na Bata-
via, en Hhamze ’s verdere voorvallen en

bedryven in Amboina. 275. De Heer van
Brockom overleden, en de Feer Caan tiende

Landvoogd hier. 277. Gaspar van den Bo-

gaarde Voorzitter voor een tyd, en de
Heer Seroyen elfde Landvoogd hier. 277.
Kimelaha Loehoe verzoend zich met ons ;
dog werd van Hbainza voor een Schelm
verklaard, Madjira na Ternate ontboden,
en zyne verdere gevallen als toekomend
Stadhouder. 178. Loehoc ’s straffe, en die
van zyn Geslacht; dog is van ons niet wel
behandeld. 378. 279. Madjira Stadhouder,
dog ’s Konings landen onder ons gesteld.
279. Andere door Hpamza ter dood ver-
oordeeld. 279. Komst van zyn Gezanten
in Amboina om een boete in te zamelen,
en zyn eisch op Hitoe. 269. 279. Verrich-

ting zyner Gezanten in Amboma. 279. 280
Zyn schatting hier met Sagoe voldaan. En
de ontbodene Ternataanen gestyfd, om niet
te vertrekken. 280. Madjira ’s en Hibaarza

s vuile aanslagen breken uit. 230. Kaitijili
Sibori herwint Gorontalo, en Hbamza geeft
de Heer de Vlaming magt om zyne Tollen
te ontfangen. 291. ’s Konings misnoegen
op Madjira, en zyn dood. 281. Mandarijah
negenentwintigste Koning hier. 281. De
Heer Seroyen gelicht, en vervangen door de

Heer van den Bogaarde , hier twaalfde
Landvoogd. 281. Nieuwe moeite met de
Ternataanen in Amboina, die eindelyk met
Madjira na Ternate gaan, daar hy den Ko¬

ning veel wys maakt tot ons nadeel; ge-
volgen van dien. 282. 283. 284. Den Ko¬
ning belast Hbamza s schulden te betalen,
ook alle de Ternataanen uit Amboina na
Ternate te zenden, en geeft ons de Christe-

Naarnen en Heidenen daar over. 284.
over de Grooten hem afvallen, en verwer-

pen, Maxilha verkiezen, en hem zelfs doen
de vlugt by ons nemen, waar van na
Amboina kennis gegeven, en wat daar

YZER.

op door de Heer Cos verricht werd. 285,
286.

Ternate. Madjira ’s slingzen handel hier om-
trent 286 De Heer de Viaming imet een
vloot hier, en zyne verrichtingen op Boe-
ton en hier. 286. 287. Manilha raalet af,
en Calamatta verzoend zich, dog Saidi wil

dit niet doen. 288. Hoe de Heer de Vla-
ming hem begraven en versterkt vind, en
Madjira ’s afval hier, mitsgaders de Heer

de Vlamings 's verder bedryf hier omtrent.
Jan Pais aan ’t verraad schuldig.283

288. Waar over de Heer de Vlaming zich

verwonderd. 289. 290. Moorden aan de
7onze op Ceram bedreven. 290. Vlaming

voorzigtigheit hier omtrent. 290. Nieuwe
Stadhouder in Amboina. 290. Vlaming vind

goed alle de Nagelen uit te roejen, ontbied
den Koning na Amboina, vertrekken za-

men na Batavia, alwaar die Vorst cen ver-

bond imet ons maakt over de Nagcl-uutroe-

ing, en afschaffing der Stadhouders, en
vertrokken toen weër na Amboina. 291,
292, 294. Hun komst op Boeton, Boero,
daar sinadeiyk bejegend zynde , Vlaminz

alles verderft, en hoord dat Saidi in Ain-
boina was, en ’t verdere van Madjira ’s
schelmstukken. 295. 296. Viaming 's ver¬
dere verrichtingen op Cajeli, Lochi, &amp;c. ,

zend Mandarsjoh na Ternate, en krceg be-
richt van de Sergeanis vrouw van Amblauw-

296. Vlamiag veroverd Locki, wat daar
verder voorviel en Radji-a vlugt na Ma-
cassar, zyne verrichting, en verder die van
Saidi en Calamatta. 258 29 Calariatie

Koning der Muiters, waar op de Vlaoin-

na de Koela ’s gaat, en zyne verricnting al-
daar. 300, 301. Terbile daar gevangen, en
onthalst. 300. 301. Macassar wapend zich
tegen ons. 301. Calamatita verzoend zicir

met eenige andere weër imet ous. 303.
’t Eiland Meai veroverd, en van zyne Na-

gelen gezuiverd. 304. De Macassaa-scn-
vloot in Amboin. 304 De dood vann
twee Hoofd-muiters. 30-. De Heer IIo-

staart dertiende Landvoogd hier. 304. Jn
Vlaming 's bevinding in de Xocla’s. 304,
305. Vlaming bessuit den oorlog t-gen Ti¬
dore, zoen-schrist ten voordc-le der Gilo-

losche Muiters, en reden van dien oolor
306. Mandarsjah 's Huwelyk met een Prin-
ces van Tidore afgekeurd. 306. Vlaming
na Amboina, roeid al de Nagelen op
Batsjan en Motir nit, en gaat na Batavia,
belastende op Tidore te rooven. 307. Zyn
errichting op Boeton, Macassar, en Bara-
via, en zyn te rug-reize. 308, 309. Cos na
de Papoesche eilanden. 309.Dapperheit
van twee mannen in een Tinggang. 309.
Vlaming weër in Amboina, zend Roos na
de Xoela’s; en listige handeling van den
Spaanschen Landvoogd in Ternate. 310.
Vlamiag maakt vredc met Tidore, en met
de Kastiliaanen. 311. Saidi weër in Am-

boina, als ook Mandarsjab. 311. Madjira
s zuster doodgeslagen voor ’t veroverde

Laala. 311. Koning Aali 's trouwe daad
op Boeton , by den welken Vlaming en
Mandarsjah komen, en hunne verrichting.
312. Vlaming na Macassar , de dood
van den Prins Patingaloan, en tocht na
Batavia. 312. Roos na Bima. 312, 313. Vla¬
ming 's te rug-komst, en zyne verrichring
op Macassar, Boeton, en ontmoet Roos,

Tiboroen wat by hem belast. 313, 314.
313.veroverd.
Ter¬



BLAD-WYZER.
Ternate. De Koning recht een maaltyd inTernate. Vlaming na Tamboeko en wat daar

Ternate aan, met voornemen om de voor-voorvicl, als ook op Xoela. 314. Man-
naamste Hollanders te vermoorden , datdar sjah na Amboina ontboden , zyn ge-
door de Heer Padtrugge verydeld werdvaar by Boero door Calamatta ’s nieuwen
338. Waar opdien Vorst de vlugt neemd metalval, en zyn komst aan ’t Kasteel, ver-
de Ternataanen, uitgenomen drie Grootenworpen zynde van de zyne. 315, 316. Vla-
die by ons komen, en na Baravia gezondenming bied Calamatta vrede aan; dog zyn
werden. 341, 342. Wat de Princes Gain-stonten eisch. 317. Mandarsjab zyn Rroon
ma Lamma doet, en des Landvoogds ver-aan ons verplicht. 316. Saidi Koning der
richting hier op. 342. Den oorlog vanCerainmers gemaakt. 317. Siegale doet
Boero hier uit ontstaan. 343. Brief desveel quaad; dog werd gevangen, en gekrist.
Konings aan die van Mangindanao. 314.317. 318. Vlaming gaat met den Koning na
Hy werd van zyn eigen volk verraden,Ternate, zyne verrichtingen hier. 317. 318.
door de Heer Padbrugge in’t leven behou¬Groot voordeel door de Vlaming aan de E.
den, en gevangen genomen door ons. 345.Maatschappy gedaan. 318. Vlaming weër
De Heer Padbrugge met een vloot na Ma-na Amboina, en krygt Saidi, den Hoofd-
nado, ziet een Steert-ster, en zyne verrich-muiter, gevangen, dien by dood. 319. 320.
ting hier met die van Gorontalo, die hyTegenspoed der Macassaaren in Amboina.
overwint, 347, 348. en verdere gevolgen320. De Relangers brengen Dagga ’s hoofd
van dien voor hen, en Limbotto. Swareby ons. 220. Calamaita nog op Boero
Slang door de onze gegeten. 348. Den320, 322. En zyn verdere bedryven. 323.
Koning verliest zyn vry-recht, en werd met324. 325. Vlaming na Boeton, en Macas-
zyn Koningin na Batavia gezonden. 338.en zyne bevinding daar. 320, 321.21

De Princessen Gamma Lamma, MaulondeZend Rogs na Solor, en Keller na de Xoe¬
en den Prins Amsterdam, benevens den Ko¬ja 's, laat Van Outhoorn op Teljabo, en
ning en Koningin beschreven. 348. 249.keerd weër na Boero. 322. Slechte vrede

Den Koning en Koningin wel ontfangenvan de Heer vun der Beck met Macassar.
op Batavia, dog nu maar Titulair Koniiig.322. Den Koning van Gilolo gedoo 323.

De Heer Padbrugge Commissaris derDe Heer Simon Cos veertiende Landvoogd 350
drie Oostersche Provintiën. 350. De Heerhier. 323. Has. met ons verzoend, en zyn
Lobs tweeent wintigste Landvoogd der Mo-broeder, &amp;c. 324. Tico gevangen, en na
luccos. 351. De Koningin krygt een Prins,Batavia. 324. Mandarsjah op Macassar. 321.
die na ’t vieren van zyn geboorte sterft. 351.De Heer Van Voorst vyftiende Landvoogd
Voorzorge der Koningin tegen des Koningshier. 324. De Kastisiaanen vertrekken uit
moord-zucht omtrent zyne vrouwen. 352.Tahoela aan Sai-de Moluccos, &amp;c. 325
Zyn siegten yver voor zyn Godsdienst 352.fuüdien gesenonken. 325. Saifoddien en iian
Den Roning en Grooten met een jaarlykzedarsjab vyanden. 326. Macassar ’s Koning,
somme begunstigd, en twaalf Ryks-raadendoor ous overvonnen, moet veel landen

verkoren , op nieuwe voorwaarden desaan den Koning van Ternate weër geven.
Ryks nu. 353. Den Koning woond de326. Mandursjab trouw aan ons in den
Heer Speelman ’s begravenis by. 353. LaftMacassaarschen oorlog. 326. De Heer
harer Edelheden omtrent ’s Konings moeje-Sycelman in de Moluccos. 326. Dé Heer
lyltheden met Saifoddien; en den Koningde Jong zestiende Landvoogd hier, en vre-
op nieuws begunstigd. 353. De Heer Thimde tuischen Ternate en Tidore 326. De
drieentwintigste Landvoogd hier. 354. ZynHeer Verspreet zeventiende Landvoogd hier.
aangieren op Japare, Batsjan, komst hier,326. Marsier Gezaghebber en de Heer
en zyne regeering, en ’t misnoegen van zynFraacx achtiende Landvoogd hier. 326
Twecde, en al het voorgevallene daar om-Bericht omtrent Mandarsjah uit twee brie-
trent. 355-358. De Heer Tnim ’s groveven, een van hem, en een van de Heer
misslagen in ’t aanhouden der schepen inMaatzuiker met veel byzonderheden. 327.
Ternate. 337. 338. De Heer de Haas Com-329. Van Boeton. 330. Brand van den
missaris der drie Oostersche Provintien, enberg Gammaconorre op Gilolo. 331. Man-
zyne verrichting hier. 358. 359. De Heerdarsjah 's verzock omtrent die van Hoewa-

Cops vierentwintigste Landvoogd hier. 358.mohel afgeslagen. 332. De Heer Francx
De Heer Thim, en twee Predikanten bui-dood; en de Heer Corput negentiende Mo¬

ten dienst na ’t vaderland gezonden; dogluks Landvoogd. 332. Mandarsjah ’s dood,
hy voor Schipper weër uitkomende, ver-Kaitsjili Sibori, of Prinsen kinderen. 333.

Hoe ’t met Da-liest schip, en leven. 359.Amsterdam, dertigste Koning van Ternate,
Moulin, en Hoogehoom, ging 359. KoningDe Heer Corputen beschreven. 333. 334.
Amsterdem ’s dood, en ’t Ryk eenige tyd’s dood; de Heer de Ghein Gezaghebber
door de Grooten bestierd. 359. Basting333. De Heer Hellemans Commissaris, en
Landvoogd, dog overleden al bevorens. 359.de Heer Harthouwer twintigste Landvoogd
De Heer Buis Gezaghebber. 359. De HeerDe Heer dehier. 333. dog overleden.
van der Duin vyfentwintigste Landvoogd.Ghein wecr Gezaghebber. 333. De Heer

Tolucco eeuendertigste Koning hier,Hurdt Commissaris hier. 333. De Heer 359.
beschreven, nevens zyn Koningin, en kin-Padbrugge eenentwintigste Landvoogd hier.
deren. 360362. De Princes ten Huwelyk334. Zyne vriendschap in 't eerst met Ko-
verzogt van den Koning van Tidore, enning Amsterdam, en verdere gevallen met
van den Prins van Mangindanao. 362 364.dien Vorst, en des zelfs wreedheit tegen
’s Konings Paleis, wacht, bedienden, ryk-zyne vrouwen. 335, 336. ’s Konings be¬
dom, zyn recht van leven en dood. 365.sluit om al de Hollanders te vermoorden
De Heer Le Sage zesentwintigste Land-336. Zend Pati Lima ten dien einde na
voogd, zyn dood, en de Heer Rooselaar,Amboina, waar in Hassan Soeleiman me-
eerst Gezaghebber, en zevenentwintigstedepligtig; dog waar op Pati Limage¬
Landvoogd hier. 365. Moeselykheden tus-vangen genomen, en gestraft is. 337.

365.schen de Koning van Tidore en Ternate.338.
OOO2 Ter-
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Ternate. D. Aartzoon in ’t jaar 1638. na Ba-Ternate. Dampier hier. 365. 366. De Heer

tavia. 390. De Rerk en Schoolen in sleg-Claaszoon zevenentwintigste Landvoogd
ten staat. ibid. D. Bakas in ’t jaar 1650.en zyn gevallen over 't Huwelyk der Prin
hier. ibid. D. Souneveld in Ternate intces met de Prins van Mangindanao, bene
jaar 1641. ibid. D. Bakus in ’t jaar 1643.vens de Heer Claaszoon ’s vertrek, en dood
weer hier, en eenige Krank-bezoerers. ii366. De Heer Van Petersom negenentwin
Zyn komst in ’t jaar 1644. op Batavia. ibid.tigste Landvoogd. 366. Nieuwe mocjelyk
D. Wermelo in ’t jaar 1646. hier. 391. Dieheden jusschen Tolucco en Hbamza Fabarod-
in ’t jaar 1655. na Banda vertrok. ibid.dien. 366, 367. Wat den Koning en zyn
D. F-edericus Abbema in ’t jaar 1656. hierGrooten nu trekken. 368. De Ternataan-

en dood in ’t jaar 1659. ibid. D. Josiassche Grooten dit jaar hun gift onthouden
Spiljardus hier in ’t jaar 1659. ibid. D. Je¬en de Heer Van Petersom ’s dood. 368
hannes Burum, in ’t jaar 1661. ibid. D. Pe¬De Heer Bottendorp dertigste Landvoogd
1rits Sibelius in ’t jaar 1662 ibid. D. Gode.hier. 368. De Heer Heinsius eenendertigste
fridus van Akendem in’t jaar 1663. ibid.dito. 368. Lyst der Heidensche Koningen
D. Simon de Buck in ’t jaar 1660. ibid.van Ternate. 368. 369. Moorsche Konin
D. Johannes Sweerdins in’t jaar 1667. ibidgen van Ternate. 369. Portugeesche Land-
D. Albertus Struis in ’t jaar 1669. ibid. Zynvoogden in Ternate. 370. Nederlandsche
dienst gestremd in ’t jaar 1670. ibid. D. J2Landvoogden in Ternate. 372. Commis-

cobus Montanus in ’t jaar 1670. hier. 392.sarissen. 372. Tweede Perzoons in de
D. Struis behandeling op Batavia. ibidMoluccos. 373. Kapiteins in Ternate. 374.

Fiscaals in dito. 55. Winkeliers in oito D. Daniel Brouwerius in ’t jaar 1671. hier
en in ’t jaar 1673. dood ibid. D. Franciseu375. Soldy-Bockhouders in dito. 375. Lui-
Dionysius in ’t jaar 1674. ibid. D. aactenants in dito. 375. Geheimschryvers in
Huisman in ’t jaar 1675. ibid. D. Montanitidito. 376. Opperhoofden van Manado

376. Opper wondheelers in Ternate. 376. in’t jaar 1675. ibid Zyn Kerk-bericht
van’t jaar 1676. ibid. Slechte staat opGeheimschryvers van Justitie in dito. 376.

Lasten dezer Landvoogdy in ’t jaar 1708. Oebi. ibid. Hoe ’t stond op Batsjan. ib:d.
Mas jan 393. Maley0.en in ’t jaar 1709. 377. Van den Gods- Vp

dienst der Heidenen hier. 377. Der Mo eenige Neeffers. 393 Ouderlingen, en
hhammedaanen. 378. Door Zemulnbedien Diakenen vereoren. 394. Staat van Tido

re, ibid. Manadovoortgezet 't Moorsche. ibid. Voornaam o en 395. Over wat
deel van dit hun Geloof 379. Moorsche landen de Loming van Cajeli heerfcht. 205.
vrouwen in den Tempel. ibid. Hare ge Neiging der Gorontalers en Limboriers om
tuigenis in ’t gerigt niet geldende. ibid onder de Compagnie te siaan, en Christen
Waar nog Mooren in de Moluccos. ioid te werden. Grensen en otfirek ling375

Christelyke Godsdiendt, Roomsche. ioid van Manado. 396. Verder berich: van huin
Momoja ’s Roning op de kust van Morc Koningen, en eenige andere volkeren daar
eerste Christen. 350. Simon Vaz, en Fran- i Meir van Tondano. 296.omtrent. 396.
cois Alvares mede na de kust van Moro. Gorontalo. ibid. De Badjoe’s, zekere vol-
380. Hun wedervaren hier in t jaar 1535 keren. ibid. Tagulanda s Rerk-staat 307

onder Catabruno. ibid. Verscheide Priester- Arkeuring van hunne Huwelyken met die
door Galvaan na Moro gezonden. van Sjauw. 398. Order hier op ’t Rerr--Ver

scheide Grooten in Ternate bekeerd. lyke. ibid. van ’t eiland Sjauw, en de Je¬381.

Dog dit vervalt wecr onder de Castro.381. suiten daar. ibid. Van ’t gedrag der Jesui-
Navier ’s verrichtinghier, en elders ibid. 382 ten op Talaut. ibid. De slaat op Sangir
En van andere Priesters hier. 382.Ver injd. Voorsplanting van den Godsdienst op
volging der Christenen in de Moluccos. Sarangani. 399. Dood van Kapitein Rul
380. 382. 383. Batsjan ’s Koning, en vee tens, en groote ongezondheit op Maleys
van zyn onderdaanen Christen. 382. 4l en Sangir 400. Vernock der Spanjaarden
fonso de Castro vermoord. ibid. Papoa ': over de Nagel-handel. 300 Aadbevn
bekeerd. 383. Hair een groot vervolger op Taroena. ibid. D. Peregrinus Kerkelyl
der Christenen. 383. Didacus Magellane bericht van ’t jaar 1676. 401. Zyn komt
bekeerd de Koning van Sjauw, en een in Ternate, en slegte bevinding dezer Kerh.
Vorst op Manado. 383. Den Jesuit Masca- ibid. Zyne verrichting2 Fmt van
renha ’s verrichting op Sjauw, Sangir en de Heer Hurdt en D. Duran 402r¬
Celêbes. ibid. ’t Slecht gedrag der Portu- order hier ingevoerd. 402 D Péregriais
geezen. 384. benadeeld de Godsdienst zeer. vertrek na Manado. 402. En ver-ichtin-
De Hervorinde Godsdienst. 386. Krank- 200 daar. 402. Als op Saupir.i 503.
bezoekers hier toen eerst gebruikt. ibid. Verneemd na Tagulenda 's Rerk-sioat, zyn
D. Candidius hier in ’t jaar 1626; dog werd komst daar, en zyne ver-ic tinge 103.
opgezonden. ibid. En beschuldigd door Reden van slegte bevin 0 Vy ndschap
Le Febre. 387. Zyn verdediging, en ge- van die van Sjauw taes die van 1ag'an-
bleken onschuld. ibid. Den Landvoogd da. 404. Te rug-komst op Manado 405.
Le Febre , schoon ten vollen schuldig , Verzoek der T’agulanders om -zetteng ioid.
blyft ongestraft. 388. D. Schotte in ’t jaar Zyn Eerw. geruigenis van heu, en van Na-
1628. hier. 388. De Proponent D. Boanu, gelboomen hier. ibik. Bnangkal beloord
hier in ’t jaar 1627. ibid. Slechte stand der Christen te werden. D. Cahenag op Mana-
Schoolen en Kerk. ibid. Staat van de do in ’t jaar 1677. ibid. 407. D. Peregrinas
Godsdienst op Batsjan. 389 D. Bonnus na vertrek. 306. Zyn komst op Ternate, ver-
Batavia in ’t jaar 1629. ontboden. ibid. kiest Ouderlingen en Diakenen. ibid. Ver-
Eerste melding van D. Schotte in de Bata dere verrichtingen hier, en op Barsjan. ibid.
viasche Kerk-papieren van ’t jaar 1631. ibid D. Durant overleden. 40- D. Burenu,
Die in ’t jaar 1633. op Batavia komt. ibid hier. ibid D. de Large. ibid. D. Peregri-
D. Aartszoon hier in ’t jaar 1634. ibid. Ver nus weër in Amboina. ibid. D. Van der

frid.scheide Krank-bezoekers hier gebruikt, ibid. Slvis in ’t jaar 1678. hier.
Ten-
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Tidore. Maricco door Tarruwese veroverdTernate. D. de Leeuw in ’t jaar 1680 hier,
en ook andere plaatzen. b 160, 161. De¬en D. Caheing na Amboina. 407. D. Stum¬
zen Koning verzoekt vredc; dog afgeslagenphins. ioid. D. de Leeuw predikt in ’t jaar
b161. Garftas maakt 'er vrcde mede.1683. Sangirces. ibid. D. Van der Sluis in
b164. Vergeeft dezen Koning. b 164.’t jaar 1684. na Amboina. ibid. D. Hck en
Tarruwese trouwd’s Konings dochter. b164.de Leeuw te zamen hier. ibid. D. de Leeuu
Dit trouwloos aangetast door Garsias, ervan de Heer Padbriagge niet zeer bemind.
verbrand. 164. Haat hier over tegen deibid. Des Schryvers aanmerking over beide
Portugeezen. 164. Een van vyf Spaanschedie Heeren. 408. Lof van D. de Leeuw
schepen komt onder Karkese hier. 165.ibid. En zyn agting by haar Edelheden.
Zyn dood. 168. Ferdinand la Teur in zynibid.
plaats. 168 Die de vrcde met de PortuTerra di Natal ontdelet door Vesco Gam. 288
geezen breekt. 168, 174. Saavedra hierTexel. ( Cornelis Jacobszoon b387

een aanslag op Motir, en hunnen voorslag158Tgan beschreven
van vrede afgeslagen. 175. Tidore her-Tharsis. Nader nagevorscht, wat het is. 2 36,
bouwd, Almansor vervangen, en de sters teOfir is39. Waar het lag.  40. Dit en
opgebouwd. 176. Tast een Ternataanscheeen en ’t zelve. a 40. Gedachtender Ge-

plaats aan, dog werd weder zelis verbrand.41,42.leerden hier over
177. Vrede daar op, en de stad TidoreDe Heer Toim, drieentwintigste Landvoogd.
herbouwd. 177. Hun misnoegen tegen de354.
Portugeezen. 185. Spanjaarden weër hier;Tervan Thye op Hitoe. b 337. Tweede in

dog raken in handen der Poriugeezen. 185.b354.10.

De Tidoreezen slaan de Fortugeezen uitThoaas tocht na Indien 2 74.

zee. 192. Werden door Galvaan, na vera 196.Thomasaoon ( Ruiger) Schipper.
geefs aanbod van vrede, aangetast. 195208Thomaizoon (Jan) Schipper
Gvaan veroverd de stad , en maakt vrcde'tzeilen.Thule, uiterste paal der ouden in
met Tidore. 196. 197. De Tidoreezen27, 66

laten de Portugeezen ook een vesting op82. ver-Tiboro, een ryk op Pantsjano b S1,
lidore bouwen. 202. Zy en de Rastiliaa-overd. 313. Boeton ’s verkeerden eisch
nen krygen geschil met Roning Sahid inDjati- boomenhier op, en roof. b 86.

Ternate. 208. Cornelis Scbastiaanszoon voorbS7hier

Tidore, neemd twee Kraaken, en de vestingTico.( Kimeloha 323324
in. 213. Tidore door de Spanjaarden her-Ticoti, op Sumatra. 180.

wonnen. 215. Matelief voor Tidore, enTidou, een dorp op Manado ’s kust
a

78
dit beschreven. 218. Wil dit verbranden,Tidore veroverd door Sebastiaanszoon.  194
dog kon ’er niet by komen. 219. Zyn raadEischt verscheide plaatzen van Ternates
om Tidore, &amp;c. aan te tasten. 228. DaarVorst. b 23. Dit efland beschreven. b 20
Van Caarden, om redenen, van afziet. 229101, 102. Wat plaarzen op --alamahera
Hoen tast Tidore aan. 234. Clementszoonhier onder. bo5, 102. ’s Konings bescnry
door de Tidoreezen gedood op Morirving. b 1oi. Lansen onder hem, en gessin
daar hy Hoofd was 237. De Heer Both ’sgen hier. bToi, i02. 104. 105. Wat deze
brief aan dezen Koning. 240. Brief dezesKoning voor de Nagelen trelt. b 102.
Konidgs aan zynen Neve Modafar. 242Papoesche eilanden onder hem. b 102 104
Onze vesting Marieco hier onder Van Aas-Landen in Amboina onder hem. b1o5, III
sing welgesseld 238. De Tièoreezen ver-Zyn verdere ydele eisschen. b 1O5, III
dacht van nevens de Spanjaarden de handEenige naamen dezer Koningen. b 106
in den opstand tegen Mandarsjah gehad teSaifaddiens wonderlyke aard. b 16 106109
hebben. 266. l’iaming hesluit Tidore teZyn verbond Inet ons bro9. Zyn verder-
beoorlogen ; 305. met de reden van dienzaaleen, en dood. b 112. Hnamza Faba¬
Afkeuring van Maxdarsjah 's Huwelyk metroddien zyn zoon, onwettig Koning bii2
een Princes van Tidore. 306. Hy belaft ot114. Naja Tarocaa beschreven. b 112A
Tidore te rooven. 307 Den Koning vante grootc vriendschap der Landvoogder
Tidore in schyn door den Spaanschenmet die Vorsten nadeelig 113. Geschillen
Landvoogd gevangen gezet, om ons tevan dezen Vorit met Jolucco. b 114

misleiden. 310. 311. Viamizig maakt vredeSchacht 's geschil met dezen Vorst. b 114
met Tidore. 311. Vestingen hier’s Ronings dood. b 114. Gargez of Has 325.
De Kastiliaanen vertrekken van hiersanoddien Koning bii5. 16. Deze Koning 325
Tahoela aan Saisoddien geschonken.voerd maar een Sonnescherm van Staat 325.
Vrede tusschen Ternate en Tidore. 326.b133. Roofd op Ternate. b 135. Vin

Moeselykheden tusschen deze KoningenMakjan van Ternate ’s Koning. b 138.
Tolucco, en Hbamza Fabaroddien. 365 266.Almansor zoelct de Portugeezen te ontbie
Met de gevolgen van dien. 367. Kerk staatden, dat mislukt, en maakt vrede met
hier 394.Ternate. b 146. Ontfaugt Magellanes voll

Tigoero beschreven 158.in’t jaar 1521. b 150. Maalet 'er een ver-
Tihoelale door Hidajat tegen ons opgezet.hond mede, en zy laden Speceryen, laten

b 249er voll, en vertrekken imet twee schepen.
Tinnckens (Francois) onder-Hopman zyn dap-b150. De Spaanschen in ’t jaar 1522

b309.per bedryfgedwongen zich aan de Portugeezen hier
b 320.Toalele, een Hopmanover te geven. b153. Bied Brit hier een

Teboli, op de leust van Manado, door die vanvesting aan, dog geweigerd. b 154. Dan
bMandar ten overgang gebruikt 75, 76.de Koning zockt te wrecken op de Portu-

Tobona, ’t oudste dorp op Ternate. b 10 134geezen. b 154. De Koningin van Ternate
173, 182.Toeban door ons bezogt.spant met dezen Roning aan tegen Brit.

Teccoboedi, op Manado ’s kust b75.b156. Tavare na Tidore. b 156. 157.
vaderToelor (Kaitsjili) Koning Hbamza ’sOorlogt met de Portugeezen, b 159. 160

b255.als ook met Ternate eu Tarruwese.
ToePOpI. DEEL
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Toewacaro, een eiland 203 Vervoeging der Roomsche Christenen op Mo¬
de Togias, of Schildpaés-eilanden by Manade 1O b 380.

’s kust. b77 Dorpen. b 77. Weg her- Vianen (Gysbert van) op Makjan. b 248
waards ter zee 85 Viera ’s schepen genomen 302.

Togge- Songi, eilanden. 203 Vinaigre (Ferdinand) verslaat onder Galvaan
Tol (Adriaan ) Hoofdman. 208 een Roover. . 200.

Tolabagi, op Manado ’s kuft Vinagre (Ferdinand) Priester 380
Tololi, op dito. 76b75. Vlaming van Hhamza over zyn Tollen ge-
Tolucco, een vesting hier b12 steld, enz. b 281. 283. Na Ternate ge-Tolucco, eenendertigste Koning van Ternate zonden. b 286-288. Komt hier. b 288

b 360. 369. Zyn geschillen met Hbareze Zyn voorzichtigheit op ’t ontfangen der ty-
Fabaroddien. bI14 ding van Madjira ’s verraad. b 290. Komst

Tometaro, op Manado ’s kust b 80. in Amboina. b 290. Vind goed over al de
Tomixi. Overgang van hier na Dondo &amp;c. Nagelen uit te roejen. b 291. En zyn ver-

b73. 8°. Des zelfs bogt, en dorpen. b77. dere handelingen daar over. b 291. 292
Tommag la. Een Adelyk huis hier. b141, 142. Zyn verdere bedryven en voorvallen. b204-

En verder bericht hier over 142144 296,. 299. 305 306-323. Veroverd Locki
Tommattoe. Een Adelyk huis hier. 141, 142. b297. Doet Terbile &amp;c. onthalzen. b300

Kikboewa de oudste hier van bekend b142. 301. Ontfangt een brief van Calamatta
Te-conde, op Manado ’s kust. b81. b303. Krygt den Muiter Saidi gevangen
Ton. Tondano op Celêbes. b 64. 't Mei van b3 320.

Tondano de256 Vitre (Le Connestable) aan de Caap by
Tintoli, en hun groot vermogen. b 72 Spilbergen 183

Last hen opgelegt. Vlooten. zie Oost-indien, en de tochten daar
To-Olo, op Manado ’s kust b81. Op

Trangabar, der Deenen Hoofdplaats Of Cho Vlooten (Oost-Indische Retour-) met haren
romandel. 144. inkoop in ’t kort. a 211. Met de naamen

Triumpara, Koning van Coetsjien ’s geval- der schepen, Zeevoogden, en inkoop in 't
len breede.94 214Pijili (Njai ) Koningin van Ternate

381. De Vloot van ’t jaar 1613. 2 216. De Heer
Trjitsjo, derde Hoofd, en eerste Konin Both 1615. ioid. Van 1616. tot 1619. invan

Ternate. b 135. kluis. ibid. Van de Heer Reaal 1620. ibid.
Turksche vloot geslagen. 105 1621, 1622. 2 218. De Heer Coen 1623.
Tweede Perzoon ’s hier 373 ibid. 1624. 1625 ioid. Schapenham 1626.
Tyancus (Aposlonius) reize na Indien. 275 ibid. Verichoor 1627. 2 220. De Heer
Tyriers, eerste omzeilers van Africa 2 25. Carpeniier 1628, 1629. ibid. De Heer van

Hun Schippers mannen van aanzien. a 21 den brcck 1630. ibid. De Heer van Die-
Hun volkplantingen. 2325 men 1631. ibid. De Hecr van der Les

Tyrus ouder dan Carthago, en beroemder in 1632. 2 221. De Heer Specx 1633. ibid.
handel en zeevaart, dan de Sidoniers. a 20, De Heer Lucaszoon 1674 ibid. De Heer
21. 24. Een Qua en Nieuw Tyrus Vaik. 1635. inid De Heer Brouwer. 1636.dog
geen van beiden Homerus bekend.2 21 ibid De Heer Pnin 1637. 224
Oud Tyrus door Sidon gebouwd

21. De Heer Gysels. 1638. bid. De Heer Deu-
Haar hoogmoed. a 21. Bouwd Carthago tecom 163. ibid. Kuekenakker 1640. ibid
Gades of Cadix, &amp;c. 23 De Heer Barent Pierer;zooi 1641. 2 226.

De Heer Cari 1642. ibid. De Heer
V. Hartsink 1643. ibid. De He.r Caan 1644

ibid. De Heer Crook 1645. 2 228. De
J Alentyn van der Wald (Andries) zoeker Heer La Mair. 1640. ibid. De Heer van

van ’t O. en W., en van ’t Perpetuum Vliet. 1647. ibid. De Heer Geleynsz. 1648.
Mobile 119 ibid. Simon Pictersz. 1640. 2 230 De

Valentyn (Cornelia) schryfster van de Maleitze Heer Mujkens 1650. ibid. De Heer van
Brief des Konings van Batsjan meteen der Lyn 1651. ibid. De Heer van Teylin-
Arabische letter b121. gen 1652. ibid. De Heer Demmer 1653.

D. Valentyn herwaards geordonneerd. b426 232. De Heer Kemp 1653. ibid. De
Vaz (Simon ) Priester op Moro ’s kust 380 Heer Laresse 1654. ibid. De Heer van
Veeger (acob) onthoord, 2 208 Goens 1655. ibid. De Heer van den Bo-
de Vega Christoffel) Priester. 382. gaarde 1656. ibid. De Heer Crab 1657.
Venetiaanen. Der zelver tochten na Indien a 234. De Heer Cunæeus 1658. ibid. De

278. En zy lang meesters van dien handel, Heer Coedyk 1659. ibid. De Heer Sterthe-
S0. mius 1660. ibid. De Heer Frisins 1661.Verbeiden ’s dood. b 321. 236. De Heer de Vlaming van Uutshoorn

Verplanken (Adriaan) Commies, overleden. 1662. ibi4. De Heer Klerk van Odesse
2 209 1663. ibid. De Heer Steur 1664. ibid.

Verre (de Maatschappy van ) zend de vier eer- De Bitier 1665. 2238. Caeuw. 1666. ibid.
ste schepen van ons na Indien 172 De Heer van Dam 1657. ibid. Van des

Verschoor Schout by nacht. 2 208. WerdZee- Laan 1668 2 240. De Heer Thyszen Pa¬
voogd, en zyne verrichtingen in de Zuid- jart 1669. ibid. De Heer van den Brouke
zee. 2019 1670. 2 242. De Heer Godsken 1671. ibid.

Verspreet. (Andries) a 210. dood ibid De Heer Unerheck 1672. 2 244. Huibertsz.
Verhoeven na Banda. a 198. b230. Zyn dood. 1673. ibid. De Roy 1674. ibid. Valkeniei

a 198. b 231. 1675.  246. De Heer Verburch 176. ibid.de Heer Verspreet zeventiende Moluks Land- Straudwyk 1677. ibid. De Heer Ranst.
voogd b 326, 372. 1678.  248. De Heer van der Waeyen

Vette Wincent) brengt zekere aanslag van 1679. ibid. De Heer Abbema 1680. ibid.
Calamatta met Engelandtegen ons uit. b325.

Vlooten,
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Warwyk (Wybrand van) als onder-ZeevoogdDe Vloot van de Heer van Goens de Jonge van

na lndiën. a 174. Werd opper-Zeevoogd.’t jaar 1681. 2 250. De Heer van Goens
175. Komt in Amboina. joid. Zie ver-de Oude 1682. ibid. Van Outhoorn 1683.
der Reizen, of de tocht van Van Neck daaribid. Vosch 1684. 2 252. De Heer Lug-

ver-na Indien. Komt als Zeevoogd dertenburg 1685. ibid. Hartsink 1686. ibid
184.eenigde Compagnie uitBraams 1687. 2 254. Couper 1688. ibid.

Weerd (Zebalt de ) Hoofdman, onder MabuDe Heer Padbrugge 1689. ibid. Parvé op ’t Jacht de Blyde Boodschap. a 176.
1690. 2 256. Speclman 1691. ibid. Kemp

Komt¬Werd op ’t Geloove geplaatst ibid.1692. ibid. Van den Berg 1693. 2 258
in Goeree binnen. 177. Hy Commies komtPronk 1694 ibid. De Vos 1695. ibid
te Atsjien. 184. Op Ceilon vermoord.De Wit 1676. 2 260. Pronk 1697. ibid.

84. 91.De Heer Bichon 1698. 2 262. De Heer
Weli (Pieter van ) Coopman. 2268, dood208.Heinsiuus 1699. ibid. De Heer W’outer Val-

116.Wernerus zoekt O. en W¬kenier 1700. 2 264. Keelman 1701. ibid.
199Vester (Henrik) Koopman.Voet 1702. 2 266. De Heer Broech 1702

339.Willemszoon(Janibid. De Heer Winbeler 1704. 2 268.
68 69.Wierook, den ouden bekend.lienrièsz. 1705. ibid De iit 1706  270.
2 75.Wouter Willekens, Commies, by ons.De Bocr. 1707. ibid. De Heer Simons

genVaart onder de Fransche, die by Spilber1706. 2 272. De Heer Va- Goens 1709. ibid
183.aan de Caap quamen.De Ficer Genera- : as Hoora 1710.  274.

Willemstad op i acomi, door Hoen gebouwd.De Hecr De Vor 1711.ibd. De Heer Ven
234.Ho 1712.  276 De Heer Van Steeland
Ver¬Willemszoon ( Salomon ) Schipper. 2 208.1713. bi. De Heer Antoni Valkenier 1714.
ibid.

plaatst.280Vlaening 1715.978
bWinkeliers in Ternate. 375.63. 65.bVeges-nesjens op Manado.
121.Vston zoekt na 't O. en W.

rierste, de ouden slelden veel uitersten der
96.With an Coraelisze de) Schipper.

Wereld; als Gades. a 65. De Arabiers
Witte Cornelisze de Witte, onder Zeevoogd.Thule.rBritten , de Indiaanen. a 65, 66.

208.en de Garamanthen. 2 66. AEthiopiën ,
onder-Wittert vaart uit met Verhoeven als266Spanjen, Cerne

165.Zecvooga184Vigelaar ( Melchior) Commies.
L7nVittert na Ternate. a 198 en b 230.208.Vogelaar. Jastus

ontract met de Ternataanen gemaulct. 231.der Si-Volkplantingen der Feniciers, en eerst
Als oou een vesting op Motir, en zyn ver-bedoniers. 2 21. Der Tyriers van meer

Werd daar door detrek na Manilha. 233.lang.  23, 24. 25. Der Carthagenienzen.
239.Spanjaards overval,en.25.

b376.Hondheelers (opper) van Ternate.209.Vollenhoven ( Robbert van) Vaandrig.
10Vollenhoven ( Oito van ) Vaandrig

X.De leer van Voorst vyftiende Landvoord der
Moluccos, zie Ternate. 324. 7Avier (Francisen) Koning van Sjauw. b59.Vos (Han.) Chirurgyn, mede na’t Noorden daverus (Franciscns, komt in Ternate¬

170.vertrolken.
b203, 381. 382.208de Vries (Pieter Evertzen ) Kapitein e¬

47.Verxes tocht na Indien.rieslVriesland. De Bewindhebberen van Voela 's, drie eilanden, en aard dezer inlan-Provintietot Ainsterdaim van wegen deze
ders. b 87, 88, 89. Teljabo, en des zelfs307.zittende.
dorpen. b 87. Outhour hier. 322. Man-Utrecht. Bewindhebberen van Utrecht tot Am-
goli, en Besi. b88. Do-r wie deze eilan-26.sterdam zittende.
den veroverd zyn. b 83. Jerbile , Stad-174.N. Uytenyn, Commies.
houder hier. b88. Valt af van Mandarsjab.evoogdUspendam (Jacob Claaszayn) onderZ.
285, 299. Stondec wel eer onder Amboi-Wegensvan Olivier van Noord. a 177.
na, dog daar na onnder Ternare. b 88.ongehoorzaamheit in de Straat Magellanes
Over de vaart herwaard. b88. Prins Aali178.

aan land gezet. hier. b 265. Zie over Xoela ’s verder on-
der Ternate. Terbile onthalst. b 300. 301.W.
Waitima, een dorp op een dezer eilanden.

b323.322. Calamatta op Koela Besi.vrAal ( Nicolaas de) Hoofd op Taffasoho.
b254

Waela (Thomas) Goegoegoe van Taboecan. V.
b50.

b261.Wagen sveld Gezaghebber in Ternate.
Ternate.Walcheren (’t schip) verloren in

A 208.Ysbrandezen Gan) Schipper.
b 230.

Wald Walentyn van der ) vind het Perpetuum
Z.

119.Mobile, en zoekt 't O. en W.
a 196.Walichs (Ja) Schipper.

vAinalabdien, veertiende Koning van Ter-Walbeck (Joaanes) Wiskundige. a 208, 210.
b141. ls een groot, voort-nate.Wapen. Een Roer ’t wapen der Sidoniers. a 20.

zetter der Moorsche leere. b 142, 143Waarthuizen ( Nicolaas van ) Commies. 208.
Zyn tocht na Java. b143. En ’t verdereWaarschouwinze (trouwe ) wegens Madjira ’s
daar op voorgevallen. Ontmoet Pati Toe¬290rerraad veragt.
ban daar, en maakt hem tiende lid van zynb6IWasst, drie cilanden omtrent Manado.
Raad. b143. Zyn dood. b 143.

391.bD. Warmelo in Ternate in’t jaar 1646 b124.Zainalabdien Koning van Batsjan.Op Ba-in ’t jaar 1655. na Banda. b 391.
9I.Zanzibar of Terra di Natal. a 88.

391.tavia.
96.Pieter Gnaja ’s verrichting hier.Waygeoe een der Papoesche eilanden. b 508.

ZeePpP2



BLAD.WYZER.
Zeilen. De Tyriers zeilden allereerst AfricaZee. Schrik der ouden voor de zelve. a11, 13.

rond. a 25. De Colommen van Hercules der82.Deze zeilden noit in volle zee.
ouden verste paal in ’t zeilen, als ook Gades.b1O4.Zeehoornkexs, in de Papoesche eilanden
26. En Thule. a 27. Wat landen de308Zeelandt Bewindhebberen.
ouden al bezeild hebben. 2 25. 28. 82.18.Zee-rooven by de oude geen schande.
Zeilden zonder Compas, dat zy niet ken-125.Zee ’s ziltigheit nagevorscht.

44.den.volkerenZeevaart, waar op het verscheide
De Zeil-steen, hoe verre den ouden bekend.

17.toegelegt hebben.
44. 45.214.Zeevoogden der Retour-vlooten. Zeist (den Heer Commissaris) in de Moluc-

a 196.Zegertsz. ( Pieter ) opper-Koopman.
cos. b251. En zesde Landvoogd der Mo-201.Zegertsz. (Cornelis )

261.luccos. zie Ternate. Zyn dood.b L9.Zeeuw: (Barent
Zoeboet, een der Ladrones eilanden. b 149.Zeilen. De ouden zeilden dicht by de wal, of

En veel Kastiliaanen hier vermoord.anders maar op de Sterren, die zy kenden Zyde wonderlyk van Plinius, en andere13. 82. Wie eerst buiten de paalen der
70.beschreven.82.ouden zeilden.

DRUK-FEILEN.

In het Eerste Deels Tweede Deel, of de Beschryving der Moluccos,
in den Blad-wyzer onderscheiden met de letter b.

1. staat C. C. lees D. D.Fol. 18. Colom.
2. staat Poenot Saccan. lees Poenot, Saccan.68.

staat Coessoeboewi. lees Coessoevoei.72. I.
staat Siole, lees Siale.135. 2.
staat Gaivaan. lees Galvaan.I.147.

In de korten Inhoud overgeslagen na de vyftiende regel, na226.
welke dit moet volgen : Door Wittert een verhond en vestig-

heit op Motir gemaakt.
is na de Punctum in de derde regel dit uitgelaten: Ool maak-I.233.

te hy met deze Ingezetenen een byzonder verbond.
I. staat was de Heer Reinst. lees was de Heer Reaal.248.

staat Alciomis. lees Alcinous.2.151.
staat, in de zelve plaat. lees in de plaat No. XLIII.184.

2. staat Pismol. lees Bismol.280.
2. staai Oerin. lees Oerien.282.

2.297. Jstaat Herman van Outshoorn. lecs Herman van Outhoorn.
I.317.
1. staat Dat die vloot. lees Dat van die vloot.309.

2. staat in deze Tinggang. lees in een Tinggang.309.
1. staat Dain Boletan. lees Dain Bolecan.317.
1. staat Tamir Amsara. lees Tamin Amsara.
1. staat Sambangko. lees Sombangko.321.

BYVOEGSEL.

Voeg by de Landvoogden der Moluccos nog na de Heer Hein-I.Fol. 321.
sius, die den 21sten December in’t jaar 1722. overleden is,

van ’t jaar 1723.Jacob Kloek.

Voeg by de Kapiteins na Caspar Fogus,374.

Jacob Willem van der Brugge. van’t jaar 1720. tot ’t jaar 1723.
Herman Vlek. van ’t jaar 1723.
Voeg by de Fiscaals na Bichon,375.

N. Boerius. van ’t jaar 1723.



DRUKFEYLEN

In het Eerste Deels Eerste Deel, of OUD en NIEUW

OOSTINDIEN.

moet zynFol. col.
Hegire80 I HeginaeE
No. 4.154 I No. III.

5.No.2 No. V.161

de kust van Corisco178 2 de kust van Corillo.

184 10 Cornelis SpeksSCornelis Spck
192

November van voor Bantam.I November van Bantam195

In ’tJaar 1621.I In ’t Jaar 1721.
5218

7BYVOEGZEL.

Voeg nog by de Heeren Bewindhebberen van Amsterdam.

Bartholt Wontholt , wegens Gelderland, in’t jaar 1724.
Mr. Jan Meerman , wegens Leyden tot Mey 1724.

Mr. Abraham van Gerwe, in ’t jaar 1724.
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of andere onverstaanbaareMaleytsche, Ambonsche,
met haare bygevoegde vertaaling.Woorden, in dit Werk voorkomende,

Maleytsch.m. beteekendAmboineesch.2. beteekend
Portugeesch.P.Bandancesch.rb.
Ternataansch.ut.Javaansch.3

A.

Bergboeren, of Wilden.beteekendAlfoereesen. 2. Zamengeregen Sagoe of Klappusbladen, dienende om de Huizen,
Atap. m.

en andere dingen, te dekken.
B.

Een Raadhuis.Bailéoe. 2.
Een weegzel Nagelen van elf ponden.

Barot m.
De geregtigheid, welke de Inlandsche Grooten van zulk een weeg-Barot-gelden. m.

zel trekken.
Een zekere eetbaare wortel.Batatas. Im.
Een spelonk, of holle klip in een berg.Batoe Locbang. m.
Vischkoryen, die men op 3 of aoo vademen in zee laat zinken.

Bobbers. m.
C.

Krokodillen.Caymans. n.
Een zoort van mindere Priesters.

Casisi. m.
Een dier, byna als een kat; ook lang snygras op de velden.Coescoes, a.

De KoningColano. t.
Een Waterschilpad; en ook een Ambonsch oorlogsvaartuig met 2Coracora. m.

of 3 gnadjo’s of roeibanken, voerende 50, 60, 70 en meer manten.
D.

Hofdienst, of de Inlanders zelf, die dezen hofdienst doen, of ver-licht
Dati. 2.

zyn een maand in ’t jaar d’E. Maatschappy voor niet te dienen.
Een tafel, bank, of rustplaats van gespouwe Bamboezen.Dego Dego. t.
Een Heer.Djouw- t.

Thuinen, Plantagien.Doesons. a.
Een visch, of soort van Dolfynen, na haare goudgeele en schitte-Dorado. p. QJuasi Deauratus

rende couleur, zoo genaamt.
G.

Een tak van een Sagoeboom, dienende om beschotten der huizen, in
Gabba Gabba. 2.

plaats van muuren, en ook doozen, en andere dingen, van te maaken.
Het swart hair, dat rondom de Saguweerboom is , waar van deGamoeto of Goemoet. a

Amboineezen touw flaan.
Een maat van 17 en een half pond in Ambon; doch die in andere

Gantang. m.
ryken wel minder weegt

Een vlerk, of vlerken , die boven op een vaartuig ’t zy praauw,Gnadjo, Gnadjo's. t.
canoa, of coracora leggen , om die regt te houden, of om op
een coracora tot roeibanken te dienen.

Zeker inlands koperspeeltuig, van binnen hol; doch boven op plat,Gong. m.
en in ’t midden van een knobbel als een vuist, of ook wel als een
kinds hoofd (na dat zy groot zyn) voorzien.

Een steene drinkkan, zeer spongieus, dienende om ’t water koel teGorgelet.
houden.

H.
De Ambonsche oorlogs- of coracoravloot.Hongi. 2.

I.

Een Priester van hooger rang dan een Casisi-Imam. m.

K.
doch het word doorgaans voor een TernataanscheEen Hofjonker,Kimelaba. t.
ebruikt.Stadthouder

L.

Inlanders van ruigte gemaakt.Flambaauwen derLoobe Loobe, 2.
M.

Een jonge bos Pinang, ofKlappusnoten,nog in de bast of ’t vlies besloten.Majang. m.
Een soort van Moerasboomen, of die zig hier en daar aan strandMangi Mangi. 2.

vertoonen, meest tot brandhout dienende.
Groote verglaasde potten, waar in wel 1of 2 aam nats gaat; naMartavaan.

de stadt Martavan, in alle taalen zoo genaamt.
Een Alfoerees korfie, dat de Wilden doorgaans by zighebben, om allesMassakeke a.

Massa-* 2in te bergen.



Massanayers. a.
Matakau. a.

Nitoe. 2.

Noessa. 2.

Oepoe. 2.
Oeli. a.

Oeli limas en Oeli siwas. m

Orang Kaja. m.

Orang Toeha Toeha. m.

Orembaey. m.

Padi. m.
Pagar. m.

Panggayen. m.
Papoewas. t. en a.
Parahoe of Praauw. m.

Parang. m.
Pati. m.
Petak. m.
Pikol. m.

Poelo. m.
Poan. m.

Quaartslieden. 2.

Rabana. m.

Radja. m.

Sagoe Poekelen. 2. m.

Salabakan. t.
Sengadji. m.
Sero. 2.

Sjavomi. m.
Soa. 2.

Sombayen. m.

Siripinang. m.

Tamaela. 2

Tifa. 2.

Toedong. m.

Toelang of Doeri gamoeto. m.

Toetombo. m.

Joraan, ofTorana. m.

Tsjakalile a.

Tsjampan. m.
Tsjidako. 2.

Scheppers, of Roejers op een vaartuig
Den eed der Amboineezen, die, by het drinken van verscheide din-

Ook een besweermiddel of pot metgen onder een, gedaan word.
verscheide merken van kalk , die zy aan een boom, of in een
thuin hangen, om te beletten, dat niemant hunne vrugten steele

N.
De Duyvel.
Een Eyland.

O.
Een Heer.
Een gespanschap van4. 5 of meer Dorpen met den anderen verbonden.
Twee bittre Partyen in Amboina en Ternate, byna als de Hoekze en

De laatste houden ’t met die van Tidore, en deKabbeljaauwze.
eerste met die van Ternate. Ook zyn de Oeli lima’s meest Moors.

Een Hoofd van een of meer dorpen; doch beteekent eigentlyk een
ryk man.

De oudsten, of naaste Raaden van een Koning, Grave, of Orang-
Kaja, om een Dorp te bestieren.

waar op 6, 10, 20, ja 40Een speelvaartuig, met of zonder tent,
roejers met spaanen scheppen.

P.
Ryst in den bolster.
Een vesting met pallissaden omzet, ook wel een heining of schutting
Met roeispaanen scheppen.
Zekere zeeroovers ontrent Nova Guinea, en onder Tidore staande.
Een Canoa, of klein vaartuig van een uitgeholden boom.
Een hakmes.

Een Graaf-
Een thuinbed, of klein huisken.

Een gewigt van 125 ponden.
Een eiland
Een Pyramidaal van bladen, vrugten, enz. als een boom gemaakt,

die men op een bruiloft voor de Bruid zet, enz,
O

Lieden die Dati of Hofdienst doen.
R.

Een platte ronde trommel, waar op de Inlandze vrouwen of dochters
met de vingers spelen, terwyl'er onder gezongen en gedanst word.

Een Koning.
S.

De sagoe of ’t meel (zynde het hart van de sagoeboom) al klop-
pende met een kraauwel uithaalen.

Een Ternataansch Stadthouder.

Een Hertog
Een vischfuik.

Zekere soort van kleeden;ook een rotang, waar mede men iemant afrost.
Een gehugt, of deel van een dorp
Eerbiedig met de handen boven ’t hoofd zich diep nederbuigen.
Een vierdepart van een geschilde Pinangvrugt in een siribladge-

wonden, om tot verfrissching van den mond te eeten.
T.

Een Jonker
Een hooge kleine of groote trommel, waar na zy zingen en dans-

zen, scheppen of roejen.
Een Inlandze breede hoed van biezen, of bladen.
De doorn van de sagueersboom, die de Inlanders gebruiken tot pen-

nen, om Arabisch te schryven, tot bezemen, enz.
Een vierkante of andere doos van bladen, met of zonder zeehoren-

kens vercierd.
Een Hazagaay, of korte spies.
Al danszende en springende, met schild en swaard schermutzelen,

’t zy tegen een of meer.
Een zeilvaartuig van 10 of 12 (meer of minder) lasten.
Een gordel, of swagtel, die de Alfoereezen om hun schamelheid winden.

BE-
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EMoluccos tot nog toe van niemandt net beschreven. Des Schryvers voornemen
Pom dit naar vernogen te doen. Zyn onvermogen om een nette Kaart daar af te geven.
Hoe veel Molukze eilanden ’er nu zyn. Hoe veel 'er van ouds waren , en de rang
dezer Koningen. Waarom de Koning van Gilolo niet meer mede getelt word. Zo
dat 'er nog maar drie Molukze Koningen zyn. Grenzen der Moluccos. De Ko-
ning van Ternate de eerste in rang. Naamen der eilanden, onder den Koning van
Ternate gestaan hebbende. Het recht van dezen vorst over een deel van ’t eiland Min-
danao, en over een groot deel van ’t eiland Celébes. Ternate beschreven, en des
zelfs brandende berg. Tocht van ettelyke luiden op den zelven in ’t jaar 1686. gedaan.
Aardbeving hier in die zelve maand, en hoe t vervolgens ging. Schoon Bosch, en ver-
scheide Rivieren ’er op. Tobona, ’t oudste Dorp boven op den berg gelegen, die in
oude tyden niet schynt gebrandt te hebben. Fola-Madjahi, en Sampalas, aloude Dor-

pen, en waar gelegen. Gamma-Lamma beschreven, en in tekening vertoont. Wanneer,
en door wie deze Vesting begonnen en voltooit is. De Stadt, de Vesting, in ’t jaar 1572.
verlaten, dog 1606. door de Portugezen weer ingenomen , en tot het jaar 1663.
bezeten. Verdere vastigheden der Spanjaarden, of Portugezen, bier. Hollandsche
Vestingen op dit eiland. ’t Kasteel Orangie beschreven. Tolucco, een zeer oude
Vesting. Tacomi, of Willemstadt, een Vesting. De stadt Ternate beschreven. Aart
der zelve. Kunstenarven der vrouwen. Veraere ontdekking van haren imborst. De
Heeren Francx, Hurdt, en Padbrugge, bier gehaat, en andere van deze Koningen
zeer bemint. Het spreken door Raadzels in veel gebruik by de Molukze volken. Nader
beschryving van de Ternataansche vrouwen. Hare dragt, en reinheit op hare tanden
en lyf. Haar dagelyks gewaad. Juweelen. Haar Danssen. Dragt der mannen. Hunne
Huisen en huisraadt. Begraven schatten. Hun spys en drank. Huwelyken.
Hun slecht gedrag in den oorlog. Hunne wapenen , vaartuigen , vogelen, boo-
men, enz. Wat hier al valt. Eisch der Tidorezen op eenige plaatsen in Ternate,
en verder aanmerking daar of-

Aar zyn ’er veel, die van de Mo¬ mant zo voorgekomen is, en zo net,
luccos, en hunne Koningen ge als dit ons mogelyk zyn zal, te doen;
schreven hebben, maar tot nog terwyl wy de wereld der geleerden kon-

toe zyn ons geen schryvers, die ons nen verzekeren, dat wy haar als in een

een net ontwerp daar af gegeven hebben, nieuwe wereld, die zy bevorens noit zo
voorgekomen. gekent heeft, zullen brengen.

Of wy de vorige schryvers, in opzigt Indien wy dat egter zo net niet doen,
van ons berigt over deze vorsten en lan- als wy wel wenschten, men moet dit
den verbeteren, en of wy wat meer geenzins aan onzen yver, als waare die
licht, dan tot nog toe andere gedaan te laauw geweest, toeschryven, nog
hebben, aan luiden van opmerking ge- geenzins op eenig gebrek van onzen lust,
ven zullen, laten wy aan ’t oordeel van om alles na te speuren, schuiven; maar
den bescheiden Lezer geheel en al over. alleen vast stellen, dat het ons aan ge-

Wy zyn van voornemen dit op noegzame gelegenheit, om alles van na-
een wyze, die ons tot nog toe van nie by, en zo als wy 't wel wenschten, te
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tot heden toe nog by uitstek dragen;ontdekken, ontbroken heeft, ’t geen
gelyk wy ook daarom hier by berulten,zekerlyk ook de reden geweest zal zyn,
en geen verandering hier in maken ;dat ons ook anderen anderzins zeei
te meer, dewyl wy in ’t vervolg togprysselyke schryvers, daar van in hunner
aanwyzen zullen , hoe alle die ande

tydt ook al niet meer opgegeven hebben.
re cilanden yder onder een van dezeIndien ik een nette Kaart van alles,
Moluccos, of onder hunne nu nog inwat tot de Moluccos behoort, met een
wezen zynde vorsten, staan.nette onderscheiding van ’t gene tot het

Om wat reden zy Moluccos genaamtryk van yder Moluks vorst in 't byzon-
worden, zullen wy hier niet zeggen,der behoort , hadt kunnen bekomen
om dat wy dit omstandig, ter plaatsehet zou my zeer aangenaam, en der
daar wy van de Molukze Koningen enLezer zekerlyk een groot vermaak ge
gewoonten der zelve spreken, zullen

weest zyn; dog alzo ik die noit gezien
doen.en veel min die oit, het zy in Indien.

Met een woord moeten wy hier ech-’t zy hier te lande, heb kunnen meester
ter zeggen, dat 'er in de oude tydenworden, hoe veel moeite ik daar toe ook

rmaar vier Koningen der Moluccos,aangewend heb ; zullen wy ons egter
alzo ook maar vier Molukze ryken,met eenige stukken en brokken daar van
eilanden, en dat die Gilolo, Ternatedie ons nogtans al een redelyke bevatting
Tidore en Batsjan (dat wy elders uitvoe-van den staat en de gelegenheit der Mo¬
riger toonen) geweest zyn; dog dat 'enluccos geven zullen, moeten behelpen,
nu nog maar drie, te weten Ternate.ten tyde toe, dat ons eens netter Kaart
Tidore en Batsjan in wezen zyn, gelykaan de handt komen zal. Het gene wi
dit ook de rang is, dien zy, by openbarcdaar af opgeven, is met de letteren A. A
ontmoetingen van malkanderen, hebben.

gemerkt.
en die hun van wegen de Oost-IndischeOm nu dit stuk met de vereischte
Maatschappy, en door des zelfs land-naauwkeurigheit te beginnen , ver
voogden aldaar, het zy in de openbareeischt de nette orde , dat wy van de
schriften, het zy op maaltyden, en byMolukze landen eerst in ’t gemeen, en
andere byeenkomsten, gemeenlyk gege-daar na van yder der zelve in 't byzonder
ven word; gelyk wy dit stuk op zynspreken.
tyd en plaats al mede uitvoeriger voor-Van oudsher plagt men al de eilanden,
stellen zullen.in den Molukzen Oceaan (by de Portu-

En dus betrekt men allerbest die lan-gezen Archipelago di St. Lazaro ge
den tot de Moluccos, die van oudshernaamt) gelegen, de Moluccos te noe-
door die vier Koningen, die tusschen demen, en daar onder niet alleen die gene,
twee graden Zuider- en Noorder-breedtede welke die naam met regt, en alleer
(op zyn naauwst genomen) leggen, be¬gemeenlyk dragen, te tellen, maar zelfs
zeten en bestiert zynook Banda en Amboina, met alle de

Dat de Koning van Diilolo (gemeen-onderhorige eilanden, en (dat nog ver-
lyk met den naam Gilolo bekent) hierder gaat) zelf Bornéo Timor, het landt
geen rang meer onder de Molukschevan Ende, of van Floris, en ook ’t ci-
Koningen , ja dat hy zelf 'er den naamlandt Bali, hier toe al mede te be¬
niet meer van heeft; dat komt (gelyk wytrekken.
elders breder tonen) daar van daan, omOm ordentelyker hier af te spreken
dat die vorst door den Koning van Termoet men zeggen , dat de eigentlyke
nate overwonnen is, gelyk de Terna-Molukze eilanden niet vyf (gelyk de ge
taansche vorst daarom ook uitdrukkelykmene stelling is) maar zes in getal, en
van oudsher al vier Zonneschermen vardat die Gilolo, Ternate, Tidore, Mo.

enstaat (hoewel hy ’er nu vyf voert)tir, Makjan en Batsjan, genaamt zyn.
onder de zelve een , wegens het over-Zy leggen byna onder de linie, of den
winnen van den Koning van Giloloevenaar, hoewel de gelegenheit der mee-
plagt voor zich te doen dragen.ste wat Noordelyker is.

Anderen echter oordelen, met meerGilolo, het eerste in rang , word
schyn van waarheit, dat hy die viedoor onkunde by alle Landbeschryvers
Zonneschermen van staat niet anders dangemeenlyk ’er zeer qualyk buiten geslo-
ter gedagtenis van de vier staaken derten; een klaar bewys dat de Molukze

zaken hun niet recht bekent zyn. regering, die wel eer in Ternate stand
greepen, gewoon is te voeren.Het is waar, dat 'er in de Molukze

Schoon ’er nu naderhand (gelyk onszee een groot getal van andere eilanden
uit de bedryven der Ternataansche Ko-is, aan welke men dien naam mede zou
ningen hier en daar ook blyken zal) nogkunnen geven; maar het is ook zeker
verscheide Koningen van Dijlolo op zichdat deze vyf (die men ’er van ouds voor
zelven geweest zyn, zo is echter in dehielt ) ook daar voor doorgaans hebber
later tyden die naam geheel en al uit debekent gestaan, en dat zy dien naam ool
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'er nog
maar

drie Mo

sukze

Konin

gen zyn

Grensen

der Mo¬

luccos.

MOLU

Wereld geraakt, na dat gansch Gilolo

dat een zeer groot en wyd-uitgebreid
ryk, of eiland is, en dat daarom van de
Ternatanen zeer qualyk Halamabera,
dat is, vast Land, genaamd word) vol-
slagen onder de Ternataansche kroon ge-
bragt is.

Gelyk ’er nu tegenwoordig nog maar
drie Molukze Koningen zyn, alzo zyn
ook de eilanden en ryken, tot de Mo¬
luccos behorende, onder deze drie vor-

sten verdeelt, wetende yder van de zel-
ve tot een aas toe uit te rekenen, wat

zyn land is, waarom ’er ook zeer dik
wils onder hen, zelf maar om beuzelin-

gen, grote verschillen en oorlogen ont

staan zyn.
Om dan van hunne landen ook net,

en onderscheiden, te handelen, zullen

wy van de zelve ook volgens den rang de-
zer Koningen spreken, en voor af nog
zeggen, dat de grens-palen der Moluc
cos, in ’t Noorden Mangindanao, in 't
Oosten Batoetsjina, in 't Zuiden en in 't

Zuid-Westen t eiland Oebi, de Xoela-

sche, en de Bangaysche eilanden tot
Tibore, en in’t Westen naarden Noort-

kant der kust van Celébes tot den Bogt

van Cajeli, en van Paloe, gelyk aan de
Zuid-zyde die van Gorontalo en Tomi
ni , zyn.

Anders word het begin, en de poort

der Moluccos, in ’t Noorden by Lo-
loda gestelt, alwaar men eenige hooge
steile, en rotzige eilanden, of barre
klippen, heeft, die by de Ternatanen
de Poort der Moluccos, of anders Gnara

Mabero genaamt worden. Ook worc
het einde der Moluccos om de Zuid ge-

stelt by Batsjan te zyn. Al ’t welke dan
tot zo verre waar is, na dat men deze

Grensen als verre af, of als naby-gelegen.
komt aan te merken

De Koning van Ternate, die de eer
ste in rang is, is ook de vermogenste in
opzigt van ’t getal der eilanden, ryken
en de verdere landen, of Koningen, tot

zyn ryk behorende, en onder hem, toen
hy nog in zyn vollen bloei was, gestaan
hebbende.

Dat deze Koningen niet altyd zo mag-
tig, alstoen, geweest zyn, zullen wy om
standig zien, als wy over ’t eiland Ter-
nate, en des zelfs eerste beginselen in
't byzonder, zullen spreken.

Daar zyn 'er geweest, die, dezen Ko¬
ning in top willende opvyzelen, hem als
een vorst van twee en zeventig eilanden
beschreven, maar die ons daar benevens

niets ter wereld meer daar af gezegt, en
aldus maar in ’t wild henen geschermt.
en ons niets van zo veel eilanden opge-
geven hebben.

Het is zeer waarschynelyk dat zy 'er
De Ko¬
ning van z0 wel iets van gehoort, maar dat zy 'er

CCOS 3

egter ’t regte bescheid niet af gehad
en Koning Baab Ullah, of Baboe (van
welken wy in’t jaar 1500. in
verhaal van de levens der Ternataansche
Koningen dit breder zullen voorstellen,
niet recht gekent hebben.

Het is wel waar, dat hy een dapper
en magtig vorst is geweest; maar dat hy
toen al Heer van zo veel eilanden ge-
weest zou zyn, komt my nog zeer be¬
waarlyk voor, ten ware men veel kleine

eilandekens daar onder wilde tellen.

Om nu egter eens naauwkeurig aan
te wyzen , over wat eilanden en ry-
ken die vorst toen hy nog zyn eigen
meester was geheerscht heeft, zullen
wy die alle met hunne naamen, zo als
zy in ’t jaar 1680 nog onder den Koning
Amsterdam, of Kaytsjili Sibori, gestaan
hebben, eerst in ’t gemeen maar opnoe-
men, en daar na de zelve in ’t byzonder,
voor zo verre zy ons bekent zyn, van ’t

Noorden een aanvang makende, be-
schryven.

Naamen der eilanden, onder den Koning
van Ternate gestaan hebbende.

Mangindanao of Mindanao, waar op hy
voor een gedeelte recht heeft.

Sarangani, en nog twee van den zelver
naam

De Talautse zes eilanden, te weten:
Lirong

Kabroewang
Karkalang.
Karkarottang
Noessa.

Karotta.

Limpang
Caboeloesoe.
Memanoe.
Cabioe

Cambole.

Mohore,

Memômoe.

Sangir.

Batoe

Wingko.

Noessa.

Toghan.
Boekit.

Tomdne.

Beeng.

Torrang.
Batoeinko.

Lawesang.
Bellande.

Bing.

Para.

Sangaloehan.

Kakbstang.
Nitoestha
Salangkere.

Masape.
A 2 Kedma.

Ternate

de eerste

rang.

Naamen
der eilan-

den, on-
der den

Koning
van Ter-

nate ge-
staan

hebben-
de.
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dert klcine eilanden, die omtrent Ban-Kedma.
gay leggen, en daarenboven nog eenMaroema.
groot getal, met den naam der Schild-Sjauw.
pads eilanden bekent, en nog wel in deMakelehe.
twintig andere kleine,en met hunnen naam

Boegiassoe
ten deele bekende, en ten deele nog on-

Pondang.
bekende eilanden (geen klippen, of rot-

Labeang.
sen daar onder tellende) te rekenen.

Massare. HetBehalven deze eilanden, waar onder
Mabono. recht vanverscheide zeer voorname zyn, heeftof Tagulande. dezenPangasare,

deze vorst nog een zeer groot recht op vorst opRoang.
een deeleen gedeelte van het eiland Mangindanao

Passigi.
van ’t(gemcenelyk Mindanao genaamd, en welBicro. iland

in’t byzonder in den bogt van Boutoean. Mangin-Banca.
op het koninkryk Bouyssan, ’t geen on danao.Talisse
der den Koning van Candahar, die een

Lembe.
Leen-heer der E. Maatschappy is, en

Ganga.
zich op het eiland Sangir onthout, be-May-in.
hoort; al 't welke wy by 't beschryvenPiso-
van Mangindanao omstandiger zullen aan-Ond Manado.
halen.dieDe Togias, of Schildpads-eilanden,

Een groot gebied, en een vorstelyke En op
zeer veel zyn.

eenopper-macht oeffende deze Koning vanBelet. grootal-Ternate ook op het eiland Celebes,Bangay, en de verdere Bangaysche ei- leel van

vaar hy over verscheide treffelyke landen eilandlanden, wel hondert in getal.
elébes.opde Kust van Manado, en van Manado

Gape.
af tot aan de bogten van Cajeli, en To-Saboeboe.
mini, en over een groot getal dorpen, enXoela Taljabo.
kopinkjens, waar onder 'er al verscheideXoelu Mangoli.
van vermogen geweest zyn, en die metXoela Besi.
hun allen nog wel tusschen de zestien enHalamabera, ten groten deele.
zeventien duizend gewapende mannen le-Ceram, ten deele.
veren konnen, plag te heerschen; behal-Boero.
ven dat hy ten tyde zyner voor-vadc-Amblauw.
ren (gelyk in hunne levens naderblykt, enManipa.
wy ook onder ieder ryk aanwyzen zullenKelang.
ook de Koningen van Gilolo , TidoreBoano¬
en Batsjan overwonnen, en daarom vanOma,Honinos, Sten deele. oudsher al vier Zonne-schermen van

staat, als hy ergens na toe uitging, ge-Amboina, of de kust van Hitoe.
voert heeft, waar by hy eindelyk wegens hetSolor, of eenige Dorpen ’er op.
overwinnen van den Koning van SjauwBoeton.

nog een vyfde gevoegt heeftPantsjano.
Dog laat ons, om dezen Koning inSaleyer.

zyn binnenste te leeren kennen, eens eenPangasane.
begin van de beschryvinge van zyn lan-Majauw.
den maken, en met die van het eilandTaffoeri.
Ternate, daar hy zynen Zetel, en PaleisGommon.

heeft, beginnen.Liefje Matulle.
Het eiland Ternate, van de vyf Mo-Cajoe.

lukze eilanden het verste om de NoordGano
en met de zelve als op eene ry, vlakCoebi.

7voor het groot Eiland Batoetsjina (zeerSakette.
qualyk van de Ternatanen Halamahera,Ismola.

dat is , Vast-landt, daar het een eilandMakjan.
is, genaamt) en binnen den eersten GraadMotir.
Noorder breedte, of omtrent op een hal-Cavali.

ven Graad of wel op 50 minuten gelegen,Maytarra, of Noorwegen.
is zo net in zyn lengte niet bekent. DeTernate.
sengte in de verheit des wegs, van Bata-Heri.
via tot Ternate toe, word wel bevonden
veel met de kaarten , waar in TernateDit maakt een getal, niet van twee
Westelyker, dan het waarlyk legt, ge-en zeventig, maar van twee en negentig,
plaatst is, daar ’t nogtans veel Oostelykermeest bewoonde eilanden, die by hunne
bevonden word te leggen, te verschil-naamen bekent zyn, zonder nog die hon-

len ;

Ternate

beschre-

en.
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len ; maar het verschilt egter zo veel
niet, dat men daarom de zelve van Cor
vo en Flores gerekent op honderd vyf en
zestig of van de Canarien op 165. Graden
(gelyk die by eenige Land-beschryvers
en in hare kaarten , voorkomt) of we
op i5l. by andere zou mogen stellen
By een Maan-Eclipsis , door den Heer
Land-voogd, Robbert Padbrugge t0t

Gorontale, op de kust van Celebes gele-

gen, in ’t jaar 1682. , den vierden van Maart
waargenomen, was het verschil des tyds
in Ternate, tegen dat in ’t Vaderland,
of tot Amsterdam, gebleken 7 uuren en

50 minuten te zyn; en volgens de zelve
zou de gegiste lengte net 142 graden,
42 minuten, en 30 fecunden (die egter
een ander, volgens een later Eclipsis, in
Amboina waargenomen, op 143 graden
stelt) uit maken; dog ik laat dit aan die
genen , diedit stuk netter verstaan, dan ik
volkomen over

Dit eiland Ternate is rondagtig van
gedaante, en in zynen omtrek omtrent
zeven mylen groot, verschillende in dit
opzigt niet veel van de eilanden Tidore
en Makjan; dog Batsjan is grooter dan
cen van deze drie

Het doet zig van buiten zeer hoog op,

yermits ’t gehecl eiland maar eenen grooter
en hoogen berg, die zig als midden in
vertoont, en 367 roeden en 2 voeten
by nette meting, hoog is, uitmaakt
die zelf ook van strand af van alle kanten

al zodanig zyn begin met ryzen neemt
dat hy zelf ter plaats, daar ’t kastee
Orangie legt, al allenskens van voren en
van agteren nog vry meer komt op te
hoogen; zo dat men zig hier zeer wei-
nig vlakte of effen grond verbeelden,
en zig zelven niet anders dan boven eer
woesten en ysselyken vuur-berg (die egter
beneden over al tot boven toe, byna met

een swaar bosch van bomen en kreupel-
bosch, en met schrikkelyke holen, of
uitgebrande spelonken, en zelfs alomme
bezet , dog beneden egter van veel

vrugt-boomen en tuinen voorzien is
voorstellen moet; ’t geen men in deze
afteekening, BB gemerkt, klaar be-
schouwen kan.

Wat dezen berg van Ternate aangaat,
het is van oudsher , en voor meer dar
honderd jaren al, een ysselyke vuur-berg
geweest, want in’t jaar 1608, toen ’er
de zee-voogd van Caarden quam, brand
de hy sterk, doende den 18 en 19 July
s nagts afgrysselyke slagen, als of ette-

lyke kartouwen afgingen, vertoonende
daar na een geweldigen rook en damp;
hoedanig hy ook in’t jaar 1635. en on-
der de regering van den Heer Hustaart
wat na’t jaar 1653 gebrand heeft
Deze berg is gewoon van oudsher uit
zynen swavelagtigen afgrond, volgens den

CCOS.
aart van alle die bergen (die den eenen
tyd meer, den anderen tyd minder, en
zomtyds zigtbaar, zomtyts alleen in hun-
ne ingewanden, blaken ) dan eens vuur,
’t geen zig by nagt het klaarst doet zien,
dan eens alleen een swaren damp en
smook te vertoonen , dan eens witte
asch, dan eens eenige puinsteenen , dan
wel eens geheele brokken en klippen,
met cen afgrysselyk gekraak, gerommel,
voor al by sware winden, en geloei, uit
te werpen, of sware slagen te geven, en
daar door den Inlander en de Europianen,

in den tyd hunnes verblyfs aldaar, niet alleen

in groot levens gevaar zo wegens zyn
vervaarlyke en Hemelhooge vlammer
alzo zyn kruin door de wolken henen
steekt) als ook wegens deze gloeijende
neerstortende steenen ( die gehecle boo-
men mede namen, die in brand staken,
en dus, vooral by swaar onweer, tot
aan strand, of in zec somtyts rolden) te
stellen; maar na dat hy nu al met bran-

den en blaken ophield , vervalschte
zyn swavelagtige damp en swarte smook
de lugt somtyts nog zoodanig, dat veel
menschen, daar ziek van geworden zyn-
de, in ’t kort storven. En dit branden
en blaken plagt zig wel meest (hoewel
niet altyt ) in de maand Maart of April,
of by ’t kenteeken van ’t Saisoen, en by
Noordelyke winden, op te doen.

Kort voor de komst van den Heer Pad-

brugge in Ternate, in’t jaar 1673. in
Augustus, en daar na, had hy zeer sterk
gebrant , en zo veel asch en puinsteenen
uitgeworpen, dat men ’er tot in Amboi-

na blyken van zag; maar smookte nog
ysselyk, zynde de lugt aldaar door zyn
dampen nog zo besmet, dat 'er niet al-
leen zeer veel menschen door stierven,
maar de hooge regering op Batavia by-
na niemand krygen kon,die hier als land-
voogd naar toe wilde trekken; alzo men,
wegens de sterfte aldaar door den bran-
denden berg veroorzaakt, schrikte der-
waart te gaan ; dog de Heer Padbrugge,
een hartvogtig man, en die zig door
zulke slegte redenen geenzins afschrikken

liet, ging 'er moedig naar toe, en is 'er
(zo ik niet beter wete) altyd gesond
geweest: want zyne lammigheit, die

hem veel later overquam , heeft hy in
Amboina, en niet daar, bekomen.

Na dien tyd brandde hy niet weder,
en is zedert weder wakker begroeit en
bewasschen, niet ophoudende van smoo-
ken. Wel over de 100 jaren al had hy
een opening boven, die zig, met ver-
scheide kringen boven een , als een
Roomsch Amphitheater, vertoont. My
heugt, dat ik in zeker dag-register van
den Vaandrig, David Hack, van ’t jaar
1686 gelezen hebbe, dat hy, met den
Luitenant Meindert de Roy (die namaals

Ser-A 3

En des
zelfs

pranden-

den berg.
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Sergeant-Majoor op Batavia geweest is) veel geregent hadde, en de nitterlyke2N
en den Sergeant, Mattbys Dogen, den bovendeelen des bergs, naar het midden

21
9 October met een Praeuw, of Canotie te zamen, en voort Westelyk af-21
verseld van vyf swarte jongens, en eenig zukkende, naar T, zo moet dien vol-77
ander volk naar dezen berg, om naar nagel gens de waterlozinge, door langheit33
boomen te zoeken, gevaren, en den 10 des tyds, een diepte maken , welker
zo al verder op Xoela Tacomi, vier gedruis wy als onder onze voeten,31

mylen benoorden ’t kasteel Orangie ge hoorden: niet tegenstaande nog ook dat
legen, gekomenis, alwaar zy den elfder het toenmaals regenagtig weder was, be-37

der maant maareen nagel-boom, zoo dik halven andere ondoorgankelykheden23

als een man in zyn midden, dog zonder die ons hadden mogen voorkomen,20

vrugt en daar na nog twaalf andere zoude my, na zo veel moeite en ar-77

gevonden , en ook omgekapt heb- beid, niets weder hebben doen af-L

ben. Maar men kan dit niet netter dan trelcken, indien men hadt mogen we-77

by ’t hier nevens-gaande berigt van Mein ten, hoe na by men, (na 't doorbre-77

dert de Roy zelf opgeven ken der gedagte Cannacanna, daar ten13

minsten twee dagen zeer moeijelykc
arbeid aan zoude geweest zyn) danBerigt aan zyn Achtbaarheit den

nog by ’t gadt mogt gekomen wezen;Edelen Heer Joan HenrikThim, wegens 3.

het Opperdeel van den Ternataanscher maar dit, en voorts de scherpe koude des7

nagts, het gebrek der boomen tot eenigbranddenden Berg, van Meindert de 37

Roy, Luitenant, zo als de zelve van brand-hout, geen middel om de minste
hem bezogt en ondervonden is. lyf-berginge te maken, en ’t quade3

weder, beletten my, dit alles te onder-
17

NIA dat 'er al veel nieuwsgierlge zoeken , of de berg van dien kant toe- of
17

menschen, zo Europianen als In- ontoegankelyk, voor eenig mensch
landers, in onderscheiden togten alle

37 mogt wezen, waarom ik het toen daar7

bedenkkelyke moeiten hebben aange by heb moeten laten blyven, houden-77 1 7

wend , om de openinge des bergs2 de de plaats van daar als mede vanTer-13

welks inwendigheden niet dan in 't ver lucco, wezende van de Oost-Noord-73 17
schrikkelyk Element des vuurs bestaan, Oostelyke zyde G, voor ontoeganke-37

en daar door uitgebraakt worden, te31 lyk, van welke laatste plaats opklim-
zien, en door my ook al tot dien ein73 mende, ik zyne Agtbaarheit, in 't be-
de van andere oorden des bergs ver-27 schryven daar van, niet wil ophouden;
geefsch bezocht zyn geweest, zo heeft27 dewyl de onmogelykheit der toegan-

nogtans niemand met alle bezinnelyke gen door de klooven aan de Noord-zy-71
moeite en arbeid , zo verre kunnen

72 de, genoegzaam van beneden, by klaar
komen, dat hy daar van eenig bescheis2 weder , kunnen gezien en bespeurt7.
heeft kunnen geven33 worden, als ook de groote wydte die23
Myn laatste togt tot dien einde var 'er van het opperdeel van boven Ter-27

Gamma Lamma, zynde meest van de77 lucco tot den mond des uitbrakenden
77

Zuid-Westzyde des bergs , gedaan poel des vuurs is20
hebbe ik het aldaar, boven gekomer33 Dit alles en meer andere oorden des
wezende , dusdanig geschapen bevon35 zelven bergs , in opmerkinge by my7

den: na de bovendeelen des Bergs wel genomen zynde , hebbe ik zederdt7.

overgezien en in opmerkinge genomer33 dien tydt , te onderzoeken, nog7
te hebben, dat het van dien kant on eens van de Xoela Tacomi, wezende77
mogelyk om daar by te komen was aan de zyde van P willen bestaan,73

om dat , dewyl de opening de met een vast vertrouwen, om van dien77
bergs, boven aan de Noord-zyde is, kant, met een ernstigen yverigen en ge-77
en wy op de Zuid-zyde des zelfs zyn weldigen arbeid, boven alle gevaar, te77

3de, van Xafna W, S, en R: 2e naderen om alzo een behoorlyk berigt
verre wy deze strekckinge uitzien kon33 van een alzulk een zeltzaam wonder-

den, bevonden dat ze naar giszinge wel lyken werk Gods te doen, ’t welk ik
2o0Roeden wyd was, en de gansche op- geloof dat van geen menschen oit, of
per-hoogte niet dan zeer digt, met zwaar zeer zelden, elders is geschied.
riet, alhierby de inwoonders Cannacann- Dit bestendige drooge weder heeft
genaamt , bewassen , wezende ook dan myn begeerte wederom opge-77
nog daarenboven niet wyd van dien wekt, en my daar weder op den77
heuvel X, alwaar wy toenmaals lot 10. dezer doen naderen, na ik alvorens
stonden, en het geheele bovendeel ont eenige luiden opgemaakt hadde, om
dekten, een laagte T, daar wy 't wate my te vergezelschappen, op dat ik77
dat van de Noorder W, Oostelyke verlof tot voldoeninge van mynen lust

77S, en Zuider deelen R quam aflopen27 mogte krygen , 't welk zyne Agtb.27
sterk hoorden ruisschen, dewyl ’t zeer gedreven wordende door een Philozo¬73

phische
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zophische begeerte en weet-lust tot
77

alle natuurlyke en seltzame dingen my
73

met myn gezelschap, te weten: Mat-27
thys Dogen, Reynhold Dagsteyn, Adsi-

77
stent, en Jacob Adamse, soldaat, met

2

vyf jongens, volgens zyne gewoon-37lyke bescheidenheit, belieft heeft in
te willigen.

Na dat ik dan des middags op den
tienden voornoemt , met een schep37

praauw van Maleyen, na Xoela Ta-
27

comi aan de zyde van P, zynde N.17
NW van de middelhoogte des berg:27

gelegen, vertrolcken was, en des avonts77

aldaar aangekomen, en op ’t strandt
overnagt hadde , ben ik voort met
den volgenden morgenstond, neffens
de voornoemde personen na de gele-

genheit des opper-deels des bergs eerst77

wel naauw afgezien , en in opmerkin73

ge genomen te hebben, naarboven ge-
33
klommen , alvorens nog omtrent een
half uur gaans West-waart omtrekken-

de naar N, om onzen gang zodanig te
schikken, dat wy aan’t Noord-Wester
bovendeel des bergs, alwaar zich twee

uitstrekkende heuvels Cen D gemerkt,
d’een en d’ander met Cannacanna bewas¬
schen vertoonen, tusschen beiden mogten

aankomen, navoorts alle moeijelykhe-
den van ’t bosch doorbroken te hebben,
en alle steilten te boven gekomen te zyn.
tot aan dat zware riet of Cannacanna
M. Dus zyn wy met den avond na zwa-

ren en moeijelyken arbeid, tot omtrent

een uur arbeidens na, daar boven ge-
37

komen, tot L, alwaar wy ook dien
nagt bleven, om met het aankomen

van den volgenden dag, voort myn77
voornemen met allen ernst te voltrck-

27
ken, gelyk wy met den morgenstond

27

door de rust wat verquikt, want de
hette ons dien nagt zulx niet belette.
met alle kragt en moedt, daar weder op
doorbrekende opwaart klommen en

quamen te vervallen, regt naar myn77

meeninge , tusschen beide de boven-37

gemelde twee heuvels C en D, alwaar
37

men van beneden ziet een hoogte met

riet bewasschen, naar boven spits toe
lopende, gemerkt M, L, eindigende
tegen de klippen aan, aan weder zyde
steenige banken of diepten daarby ne-
der gaande, van welke uitterste hoog:
te, wy ten naasten konden afzien,

waar wy mogten opkomen, gelyk wy37

ons daar op voort naar de Noord-zyde
begaven , de klippen opsteigerende:
dog aan de laatste steilte K, gekomen

zynde, was Matthys Dogen, dat ik al-37

vorens wel verhalen mag, nog een
schrik op den hals hebbende (want hy
den voorgaanden dag een steilte over¬
klimmende, quamen des zelfs voeten
uit te schieten, zodanig dat hy niet
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meer dan aan een klein steentie met
zyn eenc handt quam te hangen, en hy
zoude zekerlyk buiten de byzonderly-
ke voorzienigheit Gods daar niet be-
3 houden afgekomen hebben, ten ware

ik hem zelf, ook niet buiten gevaar,
daar uit geredt en geholpen hadde

door dezen schrik die hem hier door27

t’eenemaal ingenomen hadde, zoo
verbaast dat hy zich ’t gevaar van

weder, voorstellende ,zyn leven ,
weder op nieuw begon te zidderen
en te beven , en wezende al weder
een stuk weegs, een klip opge-
klommen, my zelf in bekommeringe
bragt, of ik hem wel weder behouden
beneden zou zien. Dogh hy quam ’er
toenmaals nog weder gelukckig af-
dog met dit voornemen om, boven alle
moeite en arbeid, niet hooger te ko-
men; dan hy was; waar door hy
Daghstein mede quam te vertzagen, en af
te schrikken, van dit laatste rekie te wa-

gen , waarom ik hen daar liet, en77

klom, als ’t zelve wat beter gewent
en meer ervaren zynde, voort, dog niet17

zonder moeite en gevaar, naar boven
77

B, alwaar gekomen zynde , ik de zel-77
ve hoogte bevond, een boven smal27

toelopenden rug te wezen; zoo als die
hier gemerkt is, nemende zyn aanvang,27

van voor ofbe-Oosten den Noordelyksten

meergemelden heuvel D, en strekkende17

gelykelyk naar den Zuidelyksten G, tot
7

omtrent in het midden, alwaar een
37

groote klip E, staat, van waar deze
77

rug zich verhoogt, van welks hoogte
getekent F, regt tegen over, en Oost27

daar van af met de wijte van omtrent
50roeden, tusschen beiden, de mond
des vuur-brakenden bergs, staat A.

maar eer ik verder de beschryvinge
71

van deze openinge en verder omstan-
37

digheden doe, zal ik eerst ons aan-
32

komen, wedervaren en aftrekken, in
20

’t kort verhalen.
21 Boven op den eersten gedagten rug B,

gekomen zynde, gingen wy dit ver-37
vaarlyke vuur uitspouwende gat, naar

giszinge omtrent 100 Roede Z. breette
37

van ons , wel een half uur lang zit-
ten aanzien, wanneer ik tegen Jacol
Adamsz: zeide, dat ik, om het zelve

te naderen, wilde by gedagte groote
17

klip E opklimmen, gelyk wy der-
27

waart gingen, en ’t zelve ook vol-20
bragten , wanneer, wy van dezen

21
hoogen rugge F, dewyle die hooger was,27
dan de uiterste boord van ’t gat, een

7
weinig de binnenste deelen van ’t zel-

27
ve konden zien branden, gelyk wy

21
ook tegens de Noordelyke uitwendige

zyde G, in onze eerste opkomste
21 de uitgeworpen stukken aldaar zagen
21

branden : want de opening braakt te33
mets
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hen aanporrende om dezeden ,metsuit, en dat geschiett’elkens, als men 7777
laatste voorgedagte hoogte B, op teeen damp, by ons een pluim genaamt,37

wanneer, zy ’er zonderklimmen ,van de zelve ziet opsteken , welke 1727
meer moeite konden bykomen, oruitbraakzels tegen de binnen kanten,
dat zy neffens my ; de zelrzaamhe-en voorts rontsom uitspatten, en zo
den van Gods wonderwerken mogtenlang branden tot ze dood zyn, of
helpenbekragtigen, hun tot dien eindeuitgaan. Op dezen laatsten genoem-23
belovende, niet alleen nogmaals wederden rug F wezende, wenkten wy de
boven te zullen klimmen om hen teslaven van verre met hoeden , want

vergezelschappen, maar daarenbovendie op onze eerste plaats B waren 2737
alle hulp en bystand om hen zondervan verre blyven zitten : wanneen 2027
gevaar boven te helpen gelyk zyik besloot te bestaan de opening 21
eindelyk daar op een besluit namen,des vuur-poels te naderen, op dat ik 27
en ook volbragten ; doch niet zon-er mogt inzien. De Zuide-wind waaide 7737

der ’t grootste gevaar. Ik voor deboven sterk door, en wy aan de West-
tweede maal weder boven gekomenzyde zynde, vernam ik onzen rugge

zynde, bevond den damp t’eenemaalF, daar wy op waren, Zuidwaart om 17

vermindert , dat ons ’t gat te nade-in de rondte om ’t gat om te lopen;
ren langs onzen voorgezeiden weg,waarom ik bestond dezen te vervolgen, 27

wat deede verhiaasten , en ’t zelve vanom boven den wind te wezen, en dan 77

binnen gansch ledig van damp of rook’t zelve te naderen. De slaven banc27
bevindende, zagen wy dat de onderstezynde, door ’t vervaarlyk geraas, dat

77
openinge van de Noord-zyde Ginge-men daar in hoorde, durfden ons niet

77
schoten, strekkende de holligheit in-volgen, uitgenomen een, maar bleven 7 72
wendig Zuidwaard aan tot de boordenzitten, ons na-oogen. Wy dan aan de

232
der zelve, wederzyds naar de Noord-53 Zuid-zyde H, gekomen wezende, tra
zyde, aan het ingeschotene quam teden naar de opening toe. De voorncem33
eindigen; waarom wy ons naar de Oost-de Jacob Adamsz., dat een losse ziel is,
zyde I begaven, om onder in de Weste-een weinig voor uit wezende, zeide,
lyke holligheit, voor zo veel, des teMonsieur Luitenant, Hoort den duivel37
beter te kunnen inzien, gelyk wy ver-eens razen ; Dat de donder nu eens23
volgens, daar niet dan een inwendigey sprong, wy zouden een korten doodt hebben,
gloeientheit en voort des zelfs gloeien-maar vorder naderende , tot hy over
de ingangen ziende aan de Noord-zy-den boord des zelfs verschrikkelyke in¬
de na C om in de grootste holligheitwendigheden zag, en gruwelyk ge-

tier van na by hoorde, quam hy met een naar de Zuid-zyde te zien, niet durfden27
verbaastheit te rugge lopen , zeggen- bestaan aldaar te komen, niet alleen27

de: Godt bewaare ons , wat vervaar. 3 om ons beneden den toenmaals sterk

deurwaijenden Zuide wind niet te bege-lyk gat is dat , Monsieur Luitenant, ik
bid u, kom 'er niet nader by. Waarop ven maar om dat de opening van't3727

ik hem antwoordde, dat het andere inwendige Zuidwaart instrekt en dier-
woorden waren , dan hy daar even halven meer Noordwaart uitspat, ge37

sprak ; maar ik oordeelende in geen lyk hier voor gedagt is, tegen de uit-
meerder gevaar te zullen komen, om het wendige Noord-zyde, leggende de stuk27

ken daar door uit geworpen, nog te bran-zelve te zien, dan ik alrede was, trad2
voort naar boven, maar konde door den den by B, gelyk by myne medegezellen

damp, geen bescheid van des zelfs in- medenog gezien is Wy zyn dan na deze27 27

wendige deelen bemerken, 't welk my laatste beschouwinge, afgetrokken, en2
ook terstondt weder deede te rugge dien nagt in ’t hangen van dit gebergte27 77

treden, en ’t zelve tot twee of drie nog gebleven, en des anderen daags den17 27
keeren, t’elkens, als my dagt dat de rook 13. des middags weder aan strant, en77

verminderde, hervatten, tot wy cin- tegen den avond op Maleyen weder2
delyk in den kuil van dat gat de in aangekomen, mede brengende nog27 17

wendige openinge zagen, daar al dat eenige takiens van vrugt dragende na-30

onuitdrukkelyk vervaarlyk geraas in gel-boomen, die wy aldaar in ’t door-27
was, en de damp uitquam; waar op trekken gevonden hadden. Voorts wat21
ik, als oordeelende genoeg gezien te voor gevaar, moeite en lastigen arbeid, zo27

hebben, en my aldaar, zo na in dat in’t op als asklimmen wy gehad heb-2
gevaar niet langer betrouwende ben37 ben, met alle de byzonderheden, daar
afgetrokken, weder op den rugF, al- mede wil ik zyne Agtbaarheit niet op-21
waar ik de gelegentheden der zelve houden, maarlaat dat aan anderen die zo27
omstandigheden , wat afgetekent heb27 veel moedt en nieuwsgierigheit mogten
bende , my voort weder naar beneder hebben, als ik gehad hebbe, te2

begaf, wanneer wy ons wedervaren onderzoeken ; 't is my genoeg, dat2 17
aan de voornoemde Messicurs verhaal ik zync Agtbaarheit de verzekeringe der

op¬
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; opregte waarheit , daar van getui- van boven , door ’t uitdrogen, bran-

den of besterven, ook boven geborsten;ge
Wegens de opperste gedeelten om- onder alzo gevoegt, naar de klippen of
trent deze vervaarlyke opening, moet27 steenen daar ze op valt, gelyk of 'er

ik nog wat breder beschryving doen. een deeg opgevallen of ingedrukt ware,
Tot beter begryp van ’t zelve, zo gaat27 gelyk wy in ’t opligten en afbre-37

hier neffens de teekening met Let- ken bevonden hebben, en ook by 't37
teren aangewezen. De Noordelykste gezegde af te nemen is. van deze stoffe77 77
boord van dien brandenden poel A is27 leggen ’er groote en kleine stukken,
de uitterste barre hoogte des bergs, nu in steen verandert, inwendig27 37

aan de Noord-zyde, of van Hieri aar zwartagtig en sponsieus met witte77

te zien. Be-Westen en be-Oosten daar spikkelen vermengt. Om verder myn77

van, staat wederzyds een heuvel, ho-27 gevoelen wegens de rondelen en andere
ger dan de boord van deze vrezelyke om standigheden van den mondt des vuur-73

kuil uitstekende, beide met Canna brakenden bergs te geven, hebbe ik
canna bewasschen, welke Westelykste aangemerkt, dat het uiterste of Zuide-
D, voordelyker Noordwaards, van de lykste rondeel (Vwant 'er van de plaats
opening des poels afstaat, be-Zuider Fgeen Zuidelyk kan gezien worden.
de welke, als voor gedagt is,Wwy zyn en verder beschryf ik niet, dan dat
boven gekomen, de Oostelykste a is zich aldaar vertoont geheel met Canna
in tegendeel agterlyker en Zuidwaard. canna begrocit, ook het hoogste is. De
daar van af de rug F fluit sig eer damp , die ten aanzien van Maleio77

weinig nedergaande Oostwaart voor dees hooger scheen uit te komen,aan,
met de Noord-zyde van den boord der27 en nu in ’t hangen of vallen is van den

opening ; en aan de West-zyde ver- kruin, komt egter op de zelfde hoog-
deelt ze zich naar 't Zuiden in tweën te, uit den barren of ongroenen heuvel
lopende voort d’een en de ander Oost by Z, die zich aan de Noord-zyde des
waart om , tot ze aan de Oost-zyde opper-kruins aan ’t vallen der zelve
van ’t Noorder deel des boorts stuiten schynt te leggen. van Maleio aan te

of met de zelve eindigen aan de zyde zien, is hy ook al van omtrent de zelve
van Z. De meergedagte Zuidelyke heu- hoogte, als de hoogste top die zig van
vel C op de West-zyde des bergs. Maleyo vertoont, maar dewyl die
loopt mede in de rontte Oost-waart Westelyk van daar veragtert, en maar
om, met een rug, en eindigt gelyk de by de voorste hoogte langs heen gezien
5andere , z0 dat de mond des vuur- wort, schynt die aan’t daalen te leg-
spouwenden bergs alzo rondeels gewys gen, ’t welk voor iemandt die de per-20

aan de West-, Zuid-en Oost zyde be- spectief eenigzins verstaat, ligtelyk
schanst is, zynde elke verschanzing met kan begrepen worden. voorts dat de
een bezondere laagte tusschen beiden damp voor dees scheen hoger uit te7

onderscheiden, gelyk ook tusschen de komen, is om dat de opening Zui37

cerste Ien den boord der openinge delyker geweest is, en schynt dan,A 7

'tdewyl de boort aan den mont op ten aanzien alleen van Maleio meer
hoogste is, en voort naar buiten schuin naar ’t midden der zelver hoogte uit te
naarbeneden affoopt,de drie eerste hoog komen ; waarom ik vastelyk geloof,
ten, te weten de naaste aan de ope- dat, alwaar nu de rondeelen leggen,

ning des vuurs, zyn gansch bar, en niet dat is Zuidwaart aan , de regte ope-20

dan steen, maar de buitenste met zwaa ning ook geweest is: dewyl die el-
riet bewassen. ken keer, na een wijligen bestendigen

5 Dit zal zyn Agtbaarheit, neffens stant van branden, een boord of zoom
73

deze bygaande teekeninge, genoeg maakt, en met de verminderinge des27 27

zaam verklaringe van de gelegenheden brands, gelyk nu geschiet is, de te-23 27
aldaar, doen, buiten dat ik nog hier kens daar van overblyven , dat deze77 77

by doe eenige stukken van verscheider rondeelen zyn; ’t welk een ieder die37 20

soorten by tyden uit de ingewanden ’t mogt zien met my medc zoude ge¬25

van dien afschuwelyken poel des af voelen. Vorders zedert 9of 10 Jaren,L0
gronts uitgebraakt, onder welke ik dit dat men den laatsten brand aldaar be¬2

het merkwaardigste houde, dat rontsom speurd heeft, ziet men rond om de
aldaar met kleine en groote brokker openingen, te weten, buiten de bar-7

verstrooit leid, dewyl die stoffe, als ze heit, dat wederzyds nog al een goede27 77
eerst uitgeworpen word, behalven dat tusschen wytte van de opening is, zo77 2
ze misschien dan brandende is, ook in’t vallen aan de West-en Noord-22 17

zagt of weck moet wezen, omdat die zyde, als boven aan de Zuid- en Oost-7

neergevallen stoffe zo plat valt, gelyk27 zyde, de boomen daar omtrent alle van
2

koe-beesten drek, zy is ook vaal groen, die groote en dikte, zedert dien tydt27 7
I. DEEL. B ge-
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gegroeit en nu met het nieuw ont
steken en uitbarsten weder alle ver-

dort en verbrant. Ten laatsten is nog
27
myn gevoelen, al schoon men van be
neden den damp daar van niet heeft zien
opgaan , dat de brand daarom niet
heeft opgehouden: want dat vervaar

lyk inwendig gebrom en getier is ze
37
vreeslyk, dat een ieder die ’t hoorde
met my oordeelen zoude dat het een

grondelooze poel des aller schrikkelyk
27
stenvuurs is, die in der eeuwigheit niet
uitgebluscht kan worden, de afschrikke

lykheit en ’t gevaar, daar men in dien27
gevalle zig in begeeft, moet meer met27

zinnen begrepen werden, dan dat iemand27
t zelve zoude konnen vertoonen.2N
Dit is het naauwste berigt dat ik daar
van zoude kunnen verbeelden en tever-27

staan geven. 't Zelve overleverende
blyve ik: Onderstond Zyn Agtbaarbeit.
allerootmoedigste en onderdanigste die-
naar. En was getekent Meindert de
Roy. In margine Ternaten 15. October
1686.

Nagezien door my

Meindert de Roy.

In die zelve maand was ’er den 26
’s nagts tusschen elf uuren en half
twaalf, een schrikkelyke aardbeving op-
gevolgt, die zo swaar was, dat Haak
van zyn kooi, en al zyn boeken uit zyn
boeken-kas gerolt waren. Waar op den
toMai, ’s jaars daar aan, of in ’t jaar
1687, ’s avonds ten vyf uuren, een
sware asch-regen viel.

Veele oordeelen, dat deze berg, en
die van Makjan, benevens dien van
Gamma Canore, met den anderen door
verhole Kanaalen in een lopen, en maar
een en ’t zelve hol, of onderaartsch vuui
tot hunnen oorspronk, dog ’t welk zig

door die drie Fornuisen ontlast, hebben
Na dien tydt is het in Ternate, volgens
't berigt van verscheide vrienden, aan
my van tyd tot tyd gegeven, stil op den
berg geweest, zonder dat men, schoon

men boven op dien Pluim-damp nog wel
vernam, eenige ongezondheit in de lugt
vernomen, of de ongemakken van dien
bespeurt heeft.

Dit alles belet echter niet dat deze berg
uit zyne verhole bronnen, hier en daar
in dat swaar bosch en lommerryk ge-
boomte, dat hem alomme overschaduwt,
de schoonste en helderste waterbeekjens,
die men wenschen kan te zien, van zyn
rug op verscheide plaatsen, en met veel
kleine takken, naar strant toe doet af-
vloeijen, en dus in zee zig daar van ont-
last. Voor het jaar 1250. schynt dit
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gansch eiland nog zeer woest, zonder

dorpen, en ook met zeer weinig volk
bezet, geweest te zyn.

Het oudste dorp, daar de Ternataanen Tobona,
van weten te spreken, is Tabona, of 't oudste

dorp,Tobona, 't welk omtrent dat jaar digt
boven opby den top des bergs lag, alwaar hunden berg

eerste hoofd (gelyk wy dit breeder in gelegen,
die in ou-leven van de Ternaatsche Koningen uit
de tyden

halen zullen) zig met de zynen voor een
niet

tydt neder gezet had, een blyk, dat dicschynt

berg toen nog zo niet moet gebranc gebrant
te heb-hebben, alzo de inlander, schoon altyt
ben.

genegen, zekerheits halven, zig op de
toppen der bergen, en op de hooge heu-
velen der zelve, vast en sterk te maken,

het dan geenzins daar zou begrepen heb-

ben. Dat hier van daan, en uit dit dorp
egter de Koningen van Ternate hunnen
oorspronk hadden, zal hier nader blyken

Onder Molematitti, hun tweede hoofd,

hadden zy, weinig tyts daar na, nog

een ander dorp halverwegen dezen berg
gemaakt, en ’t zelveFola-Madjahi genaamt.

Omtrent dezen zelfden tydt, of niet Fola¬

Madjahilang daar na, schynt ’er nog een derde
en Sani-dorp, Sampaloe genaamt, beneden aan
aloe

strand, ter plaats daar naderhant de groo-
loude

te stadt Gamma Lamma gebouwt is dorpen

en waargeweest te zyn.
nier ge-Dit waren de eenige dorpen, die toen
legen.

en tot het jaar 1284 hier bekent waren
maar onder Koning Siale , die toen
leefde, en nu en dan met zyn nabuuren
zo wat oorlogde, begon Ternate in ge-
tal van gehugten, dorpen, en inwoon-
ders, meer dan te voren, toe te nemen,
waar door die vorst genoodzaakt was van
Tobona, te voren ’s Ryks-fctel , wat
meer naar beneden af te zakken , en

nu Fola-Madjahi, ’t geen toen zeer bloei-
de, tot zyn Hof en dagelykse verblyf-
plaats te verkiezen, hoewel de later Ko-
ningen zig te Sampaloe nederzetten.

Dit bleef dus al in den zelven staat
meest, zonder dat de vier eerste Konin-
gen van Ternate, tot het jaar 1304,
ook iets anders, dan alleen dit bloot ei-

land, besaten.
Na dezen tydt hebben zy (gelyk wy in

de levens der Ternataanse Koningen, en
in ’t beschryven van de eilanden, tot die
kroon behoorende, zien zullen) wel ver-
scheide veroveringen op deze en gene
landen van de nabuurige vorsten gedaan;

maar ik leeze van geen andere dorpen,
steden, of vastigheden, op Ternate door
iemand van deze Koningen gemaakt,
lan na dat zig de Portugeesen aldaar ver-

toont, en zig hier neder gezet hebben.
Het oudste gebouw zedert de komst

der Portugeesen, is de stadt en vesting,
door de Ternataansen Gamoe-Lamoe, dog

van ons Gamma-Lamma, maar van de
Por-
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Portugeesen Nostra Senhora del Rosario,

genaamt. Wanneer die vesting begonnen
zy, zal ons omstandiger, dan wy hier
aanhalen, in ’t verhaal der Portugeesche
zaken, hier voorgevallen, blyken. Zy
wert niet verre van het dorp Sampaloe,
alwaar de Koning toen zyn Hof hield
begrepen.

Haare gedaante ziet men in deze

hier nevens geplaatste teekening, CC
gemerkt.

In sterkte overtrof zy met alle hare
flankërende steene bolwerken, en andere

werken, daar omtrent gelegen, het ka-

steel Orangie, zo in hare goede gele-
genheit van plaats, als ook in hare we
zentlyke deugdelykheit van werk, en in

haren staat van verdediging, zo verre,
dat zy by goede bouw-kundigen en
vernuttelingen, wanneer zy van al het
noodige wel voorzien was, voor onwin
baar gekeurt wierdt, als zynde door een
rif gedekt, en met agt en dertig swaare
stukken metaal geschut altyt beplant,
en gemeenlyk door twec hondert en vyf-
tig Portugeesen, en hondert Pampangers,
of Manilezen , beset geweest, behalven
welke men daar nog verscheide Portu-
geesche Familien, omtrent hondert Chi-
nesen , en omtrent zo veel inlandsche

Zy lag ten Suid-Christenen had.

Oosten van het kasseel Orangie, omtrent

een groote myl of drie ver, en aan
strant, gelyk ook de stadt, die zig langs
het zelve, als maar eene lange straat

wel een kleine myl lang, uitstrekte, en
aldus, schoon zy onbestraat was (ge-

nlyk omtrent de meeste doipen
veel steden in ’t Oosten , om de

swaare hitte, het gebruik is, alzo al de
inlanders bloots voets gaan) een zeei
fraei gezigt van binnen en van buiten
gaf; zynde hare meeste vertrekken van
de oude vesting aldaar nog in wezen

Voor de stadt zelf kan men wegens het
rif, door den inlander uitdrukkelyk van
steenen , om door geen vaartuigen over-
vallen te kunnen worden, gemaakt, en
maar met een naeuwen ingang voorzien,
niet ankeeren; maar men was gewoon
een reede tot Telingamma, een dorp
tusschen Tidore en Ternate gelegen, te
zoeken.

Deze vesting is door den eersten Por-
ugeeschen land-voogd , Antonio Brit
met veel stribbeling, 1522. begonnen,
zeer onvolmaakt door hem aan zyn
vervanger, Garsias Henrik, in ’t jaan
1525. overgegeven, en byna in dien zelven
staat gebleven, tot dat Gonsalvo Pareira
1530, als vierde land-voogt aan de
regeering quam, die voornam den muur,
en bolwerken des zelfs, die nog onbe¬
gonnen, of altoos zeer slegt waren, te
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verbeteren, waar aan egter, door veel
daar tusschen gekomen moeijelykheden,
zeer weinig tot de regeering van den
land-voogt, Antoni Galvaan, (die in 't
jaar 1537. zeer veel , dog nog meer in 't

aar 1538 tot den verderen opbouw der
zelve, zo verre die tydt lyden kon, toe-
gebragt heeft) verrigt is ; dog zy is eerst
recht in’t jaar 1540. onderden land-voogt
Georgio de Castro, wel meest door toe-
doen en hulp van den Koning Hair,
voltooit.

In Koning Baboes tydt, in ’t jaar Diestadt,
1572, moesten de Portugeesen dit ka- en vef

ting in 'tsteel, en de stadt, met haren verderen
aar 1572.

omssag, verlaten; zedert welken tyt die verlaten :

dog in 'tvorst, en zyn zoon, Saidi, daar in hun
aar 1606.hof gehouden, en dit ook tot in’t jaar
door de

1606. 20 vervolgens bezeten hebben, in
Portu-

welk jaar die laatste vorst door de Kasti geesen
weer ge-liaanen (alzo Portugaal zedert onder
nomenPhilips den tweden, Koning van Span-
en tot het

je, geraakt was) gevangen genomen, aar 1663.
naar Manilha vervoert, en gansch Ter beseeten.

nate dus weër verovert ; gelyk het na
dien tydt ook door de Kastiliaanen, en

daar na weer door de Portugeesen tot
het jaar 1663 , den tweeden van Mei, beze¬
ten is, op welken dag de land-voogt,
Don Francisco de Attienso, het verlaten
heeft, met al zynen omssag, nevens twee
Pinken, een Galei, en een Petache naar
Manilha vertrekkende , waarschynlyk
om zig van de sware onkosten, die hy
daar zonder eenig voordeel nu zo lang
aan een gedaan hadde , te ontlasten ;
waar op ook de onzen , van den Ko-

ning van Ternate geholpen , in’t jaar
1664, volgens last hunner Edelhieden van

den een en twintigsten January, begonnen
hebben dit te slegten , voor al om3

de geschillen der Koningen van Tidore

en Ternate daar over, en hunne eischen
daar op, geheel en al af te snyden, en te
gelyk ookk, op dat hier niemand tot hun
nadeel weder mogt komen nestelen.

Men wil egter dat de Heer Land-
voogt Verspreet, die in’t jaar 1669. hier
regeerde, nog zeer veel daar van, by 't
maken van ’t nieuw groot huis van den
and-voogt, toen eerst van des zelfs stee-

nen afgebroken, en ook klaar getoont
heeft, hoe zeer hunne Edelheden bevo¬
rens hier omtrent misseit waren. En

vermits wy zedert niet meer met de
Spanjaarden te doen hadden, schreven hun-

ne Edelheden den veertienden van Janua-
ry in’t jaar 1671 over hen, dat de handel
met de Spanjaarden van Manilha ongelyk
beter aan wederzyden, dan de oorlog was

Dus is het alles nu woest en geslegt
uitgenomen dat de Spaansche hoofden,
daar gemaakt, nog zo hecht zyn, als of
zy eerst nieuw aangelegt waren.
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Wittert, of wel door een ander, gedu-Behalven deze voorname vesting en
rende zyn bywezen en verblyf in Terna-stadt Gamma-Lamma (dat in 't Ter-
te, Orangie hernaamt is.nataansch een groote stadt beteekent KasteelHet nam zyn begin met de punt,

was in de zelve ook de schoone kerk van rangiegroot bolwerk, anders ook Orangiet
beschre-St. Paulus, en een zeer fraai klooster

genaamt, en ’t heeft buiten deze nog ven.der Predik-heeren, welke twee gebou drie andere bolwerken, te weten, de
wen opmerking verdienden.

punt Reaal, Gilolo, en ’t zee-bolwerk,
Tusschen Gamma-Lamma, en 't ste-

welke laatste punt 'er eerst onder den
deken Maleyo , hadden zy nog een land-voogt, Gysbert van Lodestein, in 'tandere kleener vesting, St. Pedrs en

jaar 1636. schynt bygevoegt te zyn.Paulo genaamt, die op een hoogte van
Altoos zy komt niet eer, dan in dezensteen en kalk opgebouwt, van zeer goe
tydt voor, en men had bevorens by diede bolwerken, mitsgaders van zes stuk-
drie andere in der zelver plaats nog eenken geschut, en een bezetting van zeven houte wambuis, of bolwerkjc, Nassauen twintig Spanjaarden, en twintig Pam
genaamt.pangers (of Manilhesen) voorzien was.

Dit kasteel plag ten tyde van denDat deze, gelyk zommigen meenen, de
land-voogt Gillis van Zeist al met agtzelve met de vesting Dongiel, die men

tysere en veertien metaale stukken ophier ook heeft, wezen zou, iseen misslag,
groot bolwerk, met vier ysere en drieaangezien die Noordelyker, en in’t hangen
metaale op de punt Reaal, met drie yserevan den berg gelegen is, behalven dat zy
op de punt Gilolo, en met zes yserc opover Gamma Lamma ook zodanig het
’t zeebolwerk (zo zommigen voorgevenbevel voert, dat men buiten de zelve aan
en dus in ’t geheel met in de dertig stuk-Gamma Lamma niet veel hadt. Nog-
ken geschut, en daar by zo wel voor-tans komt het my zeer waarschynelyk
zien te zyn, dat het rykelyk in staat was,voor, en ’t is zeker, dat d'eene en de
om zich te kunnen verdedigen.andere van eene en de zelve gedaante,

In opzigt van zyn grootte en sterktcgrootte, toestel van geschut, en ook van
wort het gehouden niet minder , maardiergelyke bezetting geweest is, gelyk
eer grooter, dan ’t kasteel op Batavia,dat al mede by na zo met Gamma Lam-
te zyn.ma, en nog twee kleine vastigheden, te

Men heeft hier een schoon Zieken- Zieken-weten St. Lucia en Calamatta, door de
huis, mitsgaders ook een fraei ambagts- huis.Portugeesen toen verlaten, gelegen is quartier , behalven verscheide andereDe vesting Calamatta is hier in de
schoone wooningen, in het zelve.'teerste tyden door de onzen, tusschen

Het heeft egter by tyden van eenigenkasteel Orangie en Gamma Lamma, ge-
overval, niets zo zeer dan de eene zyde,legt, en naderhand onder den land
usschen de punten Gilolo en Reaalvoogt le Febre door den onder-zeevoogt,

gelegen, te verdedigen , welke welGeen Huigen Schapenham, tusschen den
verzorgt zynde , behoeft men voordertienden en zestienden February in’t jaar
’t verdere niet veel vreeze te heb-1625 (na dat 'er eerst alles van daan ge-
ben, vermits het al vry sterk is. Hetligt was) geslecht; dog onder den Heer
egt aan de Oost-zyde dezes eilands,van Zeyst, in’t jaar 1627, eerst recht
beneden vlak tegen den berg aan, enverlaten, en zedert door de Kastiliaanen
eenigzins ’er tegen opgaande. Ook ver-met tachtentig soldaaten, eenige Pampan-
toont het zig als in ’t midden des ei-gers, en twaalf stukken bezet; maar van
lands, regt tegen over dat deel van 't ci-deze kleine vestingen is, ter naeuwer
land Halamahera, dat Batoetsjina ge-noot , de bloote naam nog overge-
naamt wort.bleven.

heeftBehalven deze hoofd-vestingCalamatta heeft omtrent een myl van
men hier omtrent een halve myl benoor-’t kasteel Orangie, op een hoogte, ten
den dezelve, op een hooge uitstekendeen wasdeelen langs strant , gelegen,
rots, en op den rug dezes bergs, eenvan zeer goede hooge muuren voorzien.
andere, dog kleinder sterkte, of steeneBehalven deze Portugeesche vestingen,
vesting, Tolucco, of anders Hollandia,zyn ’er op ’t eiland Temate nog ver-
genaamt.scheide andere door de Hollanders ge-

Hier op plagt een Sergeant met tweebouwt.
en twintig soldaten te leggen, en zy wasDe oudste en voornaamste is 't kasteel,
met zes stukken geschut voorzien, heb-dat door den zee-voogt Cornelis Matelief,
bende meest gedient om de reede voorden Jongen, in’t jaar 1607. niet zon-
’t kasteel Orangie tegen de Spanjaardender veel moeielykheden, die wy elders
te bevryden, en veilig te houden.breeder toonen, gebouwt, 't welk van

My blykt nergens wanneer, of doorhem Maleyo genaamt; dog in ’t jaar
wien deze gebouwt zy. Alleen komt ze1609, of door den zee-voogt, Francois

my

Tolucco

een zeer

oude

vesting.
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my allereerst ten tyde van den Heer
Apollonius Schot, by zeker verhaal van
zyn E over de Moluccos, in ’t jaar
1610. als een vesting, de E. Maat-

voor.schappy toen al toekomende ,
En ous is zy ook onder onze magt geble

ven, ten tyde toe dat hunne Hoog Edel-
heden in ’t jaar 1696. den Heer land-
voogd, en den hier zynden Raad, belast
hebben de zelve aan den Koning Tolucco

over te geven , die ze tot nog toe bezet
houd, en daar een wagt leggen heeft.

Men ziet hier en daar in de muuren
derzelve eenige steenen, en wapenen ’er

op gemetselt, uit welke niet alleen
blykt dat zy zeer oud, maar dat cok
al voor de komst der Kastiliaanen in
de Moluccos, en by de eerste komst

der Portugeesen aldaar, gebouwt zy
't welk ook met de berichten der oudste

Ternataanen, en met de overlevering
hunner voor-ouderen, best overeenstemt,

die daar beneven nog weten te zeggen,
dat zy door een Portugeesche Donna naar
de gedaante van het manlyk lidt ontwor
pen is

Buiten deze sterkte hebben wy van oudt

her hier nog een vesting gehad , die nog
in wezen, aan den Noord-West kant van
’t cilandt, omtrent 4 mylen van ’t kastee
Orangie gelegen, en Koela Tacomi, of

anders Tacomi, genaamt is.

Zy is in’t jaar 1609. in ’t begin van
October, door den Zee-voogd, Simon
Janszoon Haan, ter plaatze, daar bevo

rens al een oud bol-werk geweest was,
gebouwt , en door den zelven toen Wil-

lemstad genaamt, gelyk zy ook behoor-
lyk van geschut, en genoegzaam volk
onder een Luitenant (ten dien tyde Adriaan

Klaaszoon van Dordrecht genaamt) voor

zien was.

Hoc zy verder geweest is, halen wy
breeder onder ’t jaar 1609, daar wy van

de verrichtingen van dezen zee-voogd
sprecken, aan

In den jare 1610. komt zy voor als een
vesting met vyf bolwerken, waar op toen
zes en negentig soldaaten onder kapiteir
driaan Corszoon lagen, en waar omtrent

zig, wegens het gestadig vlugten der
Ternataanen toen wel duizend inwoon

ders onthielden. Ja deze sterkte was

toen ook van zo veel belang, dat zy al
het land tusschen ’t kasteel Orangie, en
tusschen Tacomi, volkomen beveiligde

In den jare 1633, had men hier maar
een bezetting van achtien koppen, daar
'er bevorens honderd gelegen hadden; en
de Heer Johan Ottens, Landvoogd alhier
in dien tydt, oordeelde, dat men de zel
ve nog al meer behoorde te verminderen,
gelyk dat in den jaare 1651, onder den
landvoogd van den Bogaarde, ook ge
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schiedt, en van de gansche bezetting
ontbloot is, gelyk naderhand die gansche
vesting ook vervallen is.

Men heeft hier nog een sterkte, calla
boca, of hout den bek, gehad , dog die
is 'er, mynes wetens, nu niet meer.

Wat nu de stadt, of 't vlck, Ternate
genaamt, aangaat, men moet de zelve, als
in twee deelen verdeelt zynde, aanmer
ken.

Daar in woonen ten deelen eenige
dienaars van de E. Maatschappy , ten
deelen eenige vry-lieden, en ten deelen
Mooren, or Ternataanen.

Wy zeggen dat hier maar eenige be¬
ampten der E. Maatschappy woonen,
om dat de voornaamste (als daar zyn
de landvoogd , den opper-koopman
of de tweede der landvoogdy, de Predi-
kanten , de Kapitein, en meer andere
zich in het kasteel Orangie, dat vol def-
tige steene gebouwen, en met zware bol-
werken, en zeer diepe grachten versterkt
is, onthouden.

Wat het eene deel nu van Ternate
ter regterhand van ’t kasteel Orangie, of
naar 't Zuiden (daar Tidore zig vertoont
gelegen, betreft, dat word Maleyo ge
naamt, alwaar langs strand niet anders,
dan Christenen, ten deelen van Portu-
geesche, ten deelen van Nederlansche af-
komst, zommige in huizen , dog andere
in tuinen, nevens hunne huizen gemaakt,
woonen.

Men noemt ze Mardykers, of vry-
lieden, die, in de plaats van hof-dienst te
doen, een halven ryxdaalder ter maand

plagten te betaalen ; dog in’t jaar 1671,
is dat op een achtste van een ryxdaalder,
of zes stuivers voor ieder, gestelt.

Met veel zaaken der zelve is het byna
even eens, als met de vry-lieden in Ban-
da, en in Amboina, gelegen, hoewel zy
op verre na zo vermogend niet zyn, nog
ook die agting, of dat aanzien hebben,
waar van zy zelfs meest oorzaak zyn, al-

zo Ternate van ouds her voor een groot
hoeren-nest, voor een drink-winkel, en
voor cen land van een algemeene neiging
tot die twee vuile zaaken , bekent is

In de voorgaande tyden plagten de
Maccassaren, en andere borgers hier, zig
wel tot aan, en voorby Gamma-Lamma,
met der woon, en met hunne tuinen, uit
te breiden ; dog de landvoogd Pad-
brugge heeft, na den opstand van Koning
Amsterdam (of Kaitsjili Sibori) in het jaar
1680, aan de Ternataanen, en anderen,
die daar bevorens tuinen hadden, niet

willen toestaan, de verlatene tuinen (ver-
mits die te veel aanleiding tot nagel-
morsseryen, en andere ongemakken ga¬
ven ) weder te mogen aanvaarden, maar
heeft hun in de plaats der zelve eenige

morgenB 3
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morgen lands achter het kasteel Orangie,

om de zelve te bebouwen, gegeven, die
hy ook met buiten-binnen- en dwars
wegen net heeft laten afroyen, en de
welke, bebouwt zynde, bevonden zyn
zeer vrugtbaar te wezen, gelyk dat voor
al ook zo aan den tuin der E. Maatschap-
py hier, pas buiten den muur van ’t vlek
gelegen, en omtrent meer andere, ge
bleken is.

Dit stedeken Maleyo is maar op eeni-

ge plaatzen met een steenen muur bezet,
die, alzo hy maar uit los op een gelegde
steenen bestaat, al vry vervallen, en of
eenige plaatzen geheel open leggende is.

Tusschen ’t zelve en tusschen Gam
nu inma-Lamma ’s overblyfselen ,

een wildernis verandert, heeft men een

groot binnen-water, Sasi genaamt , dat
in zynen omtrek wel een myl vervat, en

dedoor een dam, of smallen hals, van

zee afgescheiden, en wel zestig of ze-
ventig vademen diep is. Dezen Dam
hebben de Spanjaarden te vergeefsch ge
tracht door te graven, alzo de grond te
rotzig was

isAan de Noorder zyde van ’t kasteel
de verblyfplaats der Mooren, of der

Ternataanen, en dit deel word eigentlyk
Ternate genaamt. Het bestaat in een
straat, die zig langs strand wel negen
honderd of duizend schreden verre uit
strekt.

Na deze Moorsche Negery heeft men
die der Macassaaren , waar in behalven

de huizen der Ternataanen en Macas-

saaren, ook een openbare markt is, daar

alles verkogt word
Omtrent een klein quarticr uurs van ’t

kasteel Orangie, en pas naar de Macas
saarze Negry , zag men wel eer den
Mesdijid, of Masigit, dat is, Moorschen

Tempel, die zedert de verwoesting van
den vorigen, in’t jaar 1680, nu weder
zeer heerlyk uit den grond op, van hout
herbouwd is, dog de oude had vyf allens
kens spitzer opgaande en hoe langer hoe
meer verminderende verdiepingen (vol¬
gens de bouw-manier van alle de Tem-

pelen der Mooren) dat geen onsierlykc
vertooning van verre gaf, hoewel ’er an-
ders niet veel fraais aan te zien was

De Tempel (gelyk by na 't Paleis
mede) in’t jaar 1705 afgebrand, is kort
daar aan met drie heerlyke verdiepingen
weder opgericht, en is een van de fraaiste

gebouwen, die men in Ternate ontmoet;
dog t is jammer dat ook eenige Terna
taansche huizen het gezicht daar van
eenigzins beletten.

De Princes Gamma-Lamma, en een
van ’s Konings broeders, plagten 'er om
trent te woonen.

Aan ’t einde van dit Moorsch, of
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Mohhammedaansch vlek, staat ’s Konings
Paleis, niet wel een half uur van’t kasteel

Orangie, van ’t welk (als mede van nog
een ander diergelyk) wy hier nu niet
spreken zullen, om dat wy dat uitvoerig
in’t leven van den tegenwoordigen ko-
ning Tolucco zullen doen; alleen dit er
nu maar byvoegende, dat zig dit alles zo
in ’t verschiet tegen de Oost-zyde dezes
rookenden bergs, by na als in een half-
rond, vertoont, en dat men van ’t Paleis

tot omtrent den Moorschen Tempel ook

langs strand wandelen kan ; dog dan
moet men den voornoemden grooten rech-
ten weg weder gebruiken. Ook zyn fer
buiten ’t Paleis des Konings, nog eenige

weinige wooningen der Ternataanen, die
naar ’t oud, en ledig Fort Tolucco
dat omtrent een half uur verder legt,
loopen.

Deze streek is de vermakelykste, en

de beste wandel-weg op geheel Ternate,
alzo men die wel drie vierde deelen van een

uuir verre bewandelen kan, ten einde van

welken weg de Koning een zeer fraai lust-
huis heeft doen maken.

De lugt-Wat nu de gezondheit en lugt-streck
Treek dervan de Molukken, en voor al vanTer-
oluc

nate, betreft , de zelve is hier ( wanneci
cos.

de berg maar niet brandt ) niet quaad,
maar in tegendeel doorgaans zeer goed

t geen men byzonder zedert het ophou-
den van den laatsten brand gezien heeft

na welken daar alles even weelderig, en

schoon, zo my de Heer Thim in ’t jaar
1687 schreef, begon te groeien.

Op het weër, of den wint, en de ge- En win-
tyden , kan men geen vasten staat ma- den.
ken , hoewel de beurt- winden egter
hunnen stand houden , voor al de Zuide

en de Zuid-Oostelyke winden, die om-
trent de Xoelasche eilanden, wel twec

derde deelen van’t jaar doorwaien. De
Noorder wissel-wind is meest West, en
Noord-West, en na de maand Januari
Noord-Oost, meest be-Oosten de eilan-

den, zynde vry ruuw, en veranderlyk.
In den bogt van Tomini waaien de

Westelyke winden wel drie vierde deelen
van’t jaar, en de Zuid-Weste winden in
den bocht van Caauw naar Dodingo wel
mede zo lang, schoon de beurt-winden,

aan de West-zyde van ’t eiland Hala-

mahera Zuid-Oost, of Noord-West,
waien.

De inwoonders van dit eiland zyn Inwoon-
en ders vanten grootsten deelen Ternataanen ,

Ternate.
vorder Nederlanders, ook eenige af-
zetzels van Portugeezen, Mixticen, Ma-
leiers, Macassaaren, en bevorens ool-
eenige Chineezen , hoewel ’er nu nog
maar een is.

Van ouds her had men hier, om den
nagel-handel, ook Arabiers, en veel Ja¬

vaanen
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vaanen van Cidavo, Giri, Tocban, Ban- niet , dan by de uiterste noodzakelyk-

heit, geschiedt. Zy agten ’t ook geentam, enz
Wat nu de Ternataanen, en de verdere schande, van dezen of genen vreemdeling

iets te bedelen, en te troggelen; ja ’t isMolukze volleeren, in opzicht van hun
zo verre van daar, dat dit by hen schan-ne afkomst, betreft, daar zyn ’er die

meenen, dat zy oorspronkelyke des lands de zou zyn , dat zelfs de Koningen
en aldus op zodanigen wyze Ton-Moluc- zich niet ontzien iemant om alles , dat
cos, dat is, Moluks volk, even als an zy maar fraai vinden, al was ’t nog zo
dere volkeren van ’t eiland Celebes Ton- gering, als ’t maar wel staat, volgens den

troggelagtigen aart der meeste Ooster-dano, dat is, Dano ’s volk, Ton-Saban
Ton-Tol;, Ton-Batsjan, Ton-bieko, en lingen, aan te spreken; en laten zy niet
zo weder genaamt worden. Anderen hou- licht af, voor dat zy het door dezen of

genen weg bekomen hebben; hoewelden hen , voor een zamen-vlocizel van
verscheide Oostersche volkeren, die ten hun dat altyd niet gelukt. Hocreeren is

by hen geen zonde; ja zy rekenen iemant,grootste deelen uit Chineezen (derwaart

door ’t verdryven van deze Natie in ’t jaar die geen byzondere hoer heeft, voor een
1278, door de Tartaaren gekomen) ten zeer qualyk opgevoed man, en voor een,
deelen uit Japanders, ten deelen uit Ja- die de wereld gansch niet verstaat; en

dit is van ouds her niet alleen zo by denvaanen, Macassaaren, Maleiers, Arabiers,

Bornecrs, en verscheide andere Wester- inlander geweest; maaar zelf tot de Ne-
sche volkeren , herwaart meest om den derlandsche Natie aldaar, al van de tyden

van den landvoogd, Le Febre, zodanigNagel-handel te zamen-gevloeit, bestaan

doorgedrongen, en voortgeloopen, datzouden hebben.

dit stuk alleen een van de voornaamsteHoewel ik het gaerne voor een zamen-
redenen geweest is, waarom die vromevloeisel van verscheide volkeren houden
Heer Candidius van daar naar Batavia ver-wil, heb ik egter in ’t wezen der Ter-
trekken moest, en het ’er niet langernataanen noit eenige de allerminste gely-
houden kon, alzo die landvoogd zelf zigkenis of trekken van een Chinees konnen

niet ontzag, zig wegens dit stuk metbespeuren; want schoon die genen, die
veel drift tegen de billyke vermaningenik van hen gezien heb, al vry blank, ten
van dien Heer, waar in hy ook dooraanzien van andere Oosterlingen waren

hunne Hoog Edelheden, by zyn komstzo geleken zy echter geenzins naar
op Batavia volkomen geregtvaerdigtChincezen, maar waren van een geheel
werd, aan te kanten. En jegenwoordigander aangezigt en veel wyder en groo-

ter van oogen, en anders van winkbraau- blykt nog niet, dat dit quaad gebetert
is, alzo men tot nog toe daar zeer wei-wen, als men wel in de Chinezen ver-

nig ongehuuwden vind, die niet van zulkneemt , behalven dat zy ook van een
een boel voorzien zyn; waar in men zegt,geheel ander veel fraier wezen, en van
dat hun zelfs van die genen, die dit eerst eneen gedrongener dog matiger gestal
meest beletten moesten, al vry dikwilste dan zy, en van een heel anderen
voorgegaan is.imborst, dan de meeste Oostersche vol-

Indien ’er een land is daar de vrouwenken om deze streek, zyn; alle de welkc
de mannen door cen menigte van konstenzy ook merkelyk in verstand overtreffen.
en door hunne geile dansseryen tot dier-ja het verschil is zo groot tusschen deze
gelyken onhebbelyken minne-handel webeide, dat men , een Ternataan ziende,
ten te verleiden, zo is het dit.daar in niet, , dan al wat deftig en vro-

De vrouwen zyn van een middelbarelyk is verneemt , daar de andere maar
gestalte, zeer minnelyk en aanvallig, enboeren, en botterikken, by hen gelyken.
in diergelyke zaken al vry vernuftig,Zy zyn zeer beleeft, deftig in hun spraak, 20

verre, dat ik 'er gezien heb, die zig be-moedig in gang en gebaarden, en zeer

roemen dorsten, als zy maar zekere goudewel opgevoede hovelingen; maar ook
bloem, die zy op ’t hoofd in haar hairmannen , die volgens verscheide bevin-
droegen, eens draaiden, een man, alsdingen der E. Maatschappy voor een
zy maar wilden, tot haar vuil oogwit tetrots , boos, lui , wellustig en zeer op-
zullen brengen. Behalven dat zy ook zeerroerig volk te boek staan.
verstandig zyn, om iemand eenig liefde-Zy bestonden van ouds meest van
kruid in een pinang, of ook wel anders,hunne nagel-bosschen, om dat zy alleen
in te geven, en hem geheel te vergeven,die vrugt nog maar hadden, en zy weten
’t geen ik wel gelooven wil, en daartot nog toe van geen hand-werken, ja
ik ook wel voorbeelden van gezienagten het schande en zotheit zich daar
heb, dat zy den mannen die haar verliemede te bemoeien. ’t Eenige, dat zy
ten, wat ingaven daar ze puur gek vannog doen, is of Sagoe te poekelen (dat
werden en waar van zy hen daar nais ’t merg uit zekere meel-boomen te

echter ook wel weder wisten te helpen;halen) of wat te gaanvisschen, dat egter
maar
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maar dat zy door zulk een wyze van hunnen eigen Koning, zyn, waar van
iemant te vergeven of wel zinneloos, en zelf de Princes Gamma Lamma ons, (toen
simpel, te maken, in iemant zouder zy zag, dat dit voor haar zo best was
weten uit te werken dat hy daar door ge- den 29. Januari in ’t jaar 1676, ook zelf
negenheit tot haar krygen zou, het in opzicht van haren broeder, en koning,
ik noit gezien en ook noit gelooft zogt te verzekeren, ons quanzuis voor
hoewel ik het dikwils heb hooren zeg- den quaden en vlcienden aart van den Ko¬
gen. ning haren broeder, als ware zy onze

Wat nu verder den aart dezer volke beste vriendin, waarschuwende , daar al
ren aangaat, zy stonden van ouds her by hare woorden, en die van haren man.
de Portugeezen al voor zeer booze, hert den Prins Alam, even eens als al hun
nekkige, en meineedige menschen te schryven naar Batavia aan hunne Hoog
boek, die gewoon zyn niet, dan door Edelheden, en aan den Heer landvoogd,
dwang, goed te doen, en die iemanc Antoni Hurdt , in Amboina maar een
niet voor de vuist, maar op een verra- schoone schyn, schoon praten, en enkele
dersche , en bedriegelyke wyze, aan geveinstheit was.
tasten. Van natuur zyn zy ook geneigt de

Het zyn (volgens ’t berigt der Heeren een, den anderen zyne onderzaten, en sla-
Hustaard, en De Vlaming van Oudshoorn ven te verleiden, en tot zich te loleken,
traage, luye , bloode, grootze, trotze, gelyk Koning Saifoedien, de Tidorees

schelmagtige, en, volgens ’t oordeel van eenige jaren aan een tot groot nadeel van
den Heer Padbrugge ook zeer oproerige den Koning van Ternate, Kaitsjili Sibori
volkeren, die geenzins te betrouwen zyn; terwyl hy zo deerlyk in 't onderspit lag,
groote lasteraars, stoute leugenaars , gedaan heeften

die in dit alles voor geene volken , om Zy zyn ook gewoon ons byzonder te
de gansche Oost, dan alleen voor die var vicien en te pryzen, en zulien, als zy 'er
Gorontale, zwichten maar iets mede winnen konnen, niet na-

Zodanig zyn meest alle de Molukze laten een Hollander , en voor al den

volkeren, hoewel de Tidorezen, nog we landvoogd, zo zy hem ergens in van
de beste van hun, en, in veel opzigten nooden hebben , voor een wonder van

nog vry beter, dan eenige dezer eilan zyn eeuw, en als een man zonder weder-
ders, zyn. ga, te roemen, en gansch niet karig

De koning, Kaitsjili Sibori, eens ge- zyn, om dan zulk eenen vry meer ,, dan
vraagt zynde, waarom hy de dogter des hem toekomt, te eeren ; en gelyk 2y
Konings van Taboekan, in het jaar 1675 buitensporig zyn in hunne genegenlt
of 1676, weder naar haar vader gezon- tot iemant, alzo zyn zy onverzettelyk:
den had, gaf 'er deze reden van: om dat iemant, dien zy eens niet wel lyden me-
hy, in zyn afwezen, haar in Ternate niet gen, doodelyk te haten.
alleen by de Ternataanen vertrouwen Zo heeft Kaitsjili Sibori, ooken Saisec-
dorst, alzo hy wist, hoe boos en trouw- dien, zeer groote genegenheit voor den
loos zy waren Gezaghebber, de Gheyn, getoont en hem

Van hunnen oproerigen aart hebben zelf, toen hiy nog maar onder-koopman
de Ternataanen, zo ten tyde der Portu was, geen mindere cerc, den hy n a¬
geezen (gelyk op zyn plaats dit breeder dere voorvallen aan een landvoogd zel:
blyken zal) als ook in onze tyden, veel gewoon was te doen, aangedaan. Zo
voorbeelden gegeven , waar van de op- bemint was ook de Heer Verspreet by Le Hee-
roer, zo des konings Amsterdam, als van deze vorsten; dog de Heeren Francx

Cx,zyne Grooten, in’t jaar 1680, een le Hurdt , en Padbrugge mogten zy gee-
;vendig tafereel op zyn plaats zal uitle- van drie, en voor al Saisoedien her

veren niet, luchten nog zien; ’t geen ook de H1
Noit zullen zy afvallen, of oproer aat,enreden was, dat de laatste de Molucco-

ereverwekken, of ’t heeft den naam , dat die hy vry verwart vond, ook zeer ver-
de zehet om hunnen Godsdienst te doen is wart liet, hoewel, in opzicht van de E Konin

en dat men hen daar in verdrukt; ja zelf 21Maatschappy, in een vry beter staat, dat
zullen zy tegen hunne Koningen niet op- bthy die vond.
staan, of zy vertoonen dat dan maar by Gelyk nu alle deze eilanders in ’t ge-
een uiterlyken schyn, daar zy ’t nogtans meen van dezen en diergelyken aart zyn
cigentlyk alleen tegen de E. Maatschap alzoo is tusschen hen, en de andere ci-
pye, en niet anders voor hebben, dan landers, onder deze Molukze vorsten be¬
om hun slag maar waar te nemen, en dar hoorende, egter dit onderscheid , dat de
hunnen Koning weder toe, en den Ne Tidoreezen zo hertnekkig niet op ’t stuk
derlanderen op ’t lyf, te vallen, terwyl van hunnen Godsdienst, als de eerste,
zy nogtans altyd den naam willen heb¬ maar daar in vry ligtvaerdig zyn; en datben , dat zy ons veel getrouwer, dar zy, in de plaats van trots te wezen, meest

zeer
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zeer slaafs en neerslagtig; dog in het ver-
dere de anderen al zeer gelyk, en dier-

halve mede groote en stoute leugenaars,
valsch en meineedig, als zig maar eenige
voordeelige gelegenheit op doet, en niet
alleen zeer bedriegelyk, maar ook by-
zonder bygelovig, lui, wispelturig, op-
roerig, zeer lafhertig, wreed, en moord-
dadig zyn.

De Ternataanen, Tidoreezen, en de

verdere Molukze volkeren, spreken veel
door raadzels, waar toe zy op zyn Turksch,
en Oostersch, ook wel bloemen van
uitstekende verwen gebruiken , zo dat
hunne brieven , even eens als een rie-
kertje zyn, uit welke zy malkanders
gedagten zeer klaar konnen verstaan.
Alzo bedienen zy zich van deze verbor-
gene, en raadzelagtige spreckwyzen en
behandelingen ook zelfs in de allerge-
wigtigste zaken van staat, zullende, wan-
neer zy vreezen te schryven, en malkan-
deren nogtans iets willen bekent maken,
maar een zekere vrugt, of bloem toe-
zenden , in welker beschouwing de aart
der zaak, die zy uitdrukken willen
klaar opgesloten legt.

Dus zullen zy iemand, die geen kennis
daar van heeft, zulk een vrugt zelf mede

geven, om die aan een, die hem om hal-

brengen moet, te bestellen ; en zo zal
een minne-nydige Ternataansche vrouw
wel zelf een fraey riekertje van bloe-
men maleen, en dat aan een andere on-

kundige Juffrouw, waar op zy jaloers is,
overgeven, en haar daar in voor de oolyk
ste hoer, en de vuilste snol, die 'er te
vinden is, uitmaken, zonder dat zy daar
van nogtansietsbegrypen kan, terwyl zy,
die ’t haar gegeven heeft, wel hartelyk
hier over in haar vuist zal lacchen, en
zich daar by genoeg over haar gewroken
agten.

Dit schynen zy my toe van de Arabieren,
van welke zy het nevens hunnen valschen
Godsdienst overnamen, ontfangen te
hebben, die al in Salomons tyd bekent
stonden voor lieden, wellser wysheit in

’t uitgeven van raadzelen aan malkande-

ren bestond , gelyk ook dit een van de
redenen was van de komst der Koningin
van 't Zuiden (dat is van Arabien , er
aldaar van Sceba) om Salomons wysheic
door hare raadzelen waar in de groot-
ste wysheid gestelt wert, te beproeven
en dat zulx in dit land niet vreemd was
blykt uit de gelykenis van’t schaap door
den Propheet Nathan by David, als mede
uit het raadzel aan Simpson Judic. 14. en
uit meer andere door Hiram, den Koning
van Tyrus aan Salomon opgegeven, zo
klaar, dat wy dit niet meerbehoeven te be¬
vestigen.
I. DEEL.
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Dat dit spreeken door Raadzelenal

vroeg den Indianen, en Oosterlingen,
eigen geweest zy, blykt klaar uit Dioge-
nes Laertius, die in zyn I. Boek zegt, dat
de manier van philozopheren by de India¬
nen, en de oude Druiden was, raadzelen
voor te stellen, en daar by iemands wys-
heid t'ontdekken ; waar van ook Athe-
naus Lib. X. Cap. 10, spreekt.

De vrouwen der Ternataanen zyn de Nader
langste niet: en schoon zy al wat aan den beschry-

ving vanbruinen kant zyn, hebben zy egter iet
de Ter-

in haar wezen en gebaarden, dat haar niet
nataan-

onbevallig maakt; behalven dat zy ook sche
zeer vriendelyk van spraak zyn, waar toe vrouwen.
ool hare taal zelf mede helpt, alzo die
deftig, en te gelyk ook vlciende is

De dragt der gemeene vrouwen ver- Hare
schilt niet veel van die der Javaansche dracht.
Natie, alzo zy maar een slegt kattoene

kleedie om den nmiddel en 't benedenlyf
slaan, zonder zich veel met het dekken

van haren boezem te bekreunen, behal-
ven dat dit al mede zeer veel tot haar al-

gemeen oogwit, en hare vuile minneryen
dient, en ook veel quade uitwerkingen
heeft. De vrouwen van aanzien behan-

delen dit egter wat zediger, gebruiken-
de over hare boezems in ’t gemeen een

foersje, of zeer ydelen betilissen neus-
doek ; zodanig , dat men alles klaar
daar door henen zien kan, waar door zy.
voor al als zy danszen (daar zy zeer sterk
voor zyn, en dat zy al vry aardig doen
nog meer voordeel in haren minne-handel

meenen te doen; ’t geen zy dan ook op
zyn voordeeligst waanen te moeten waar-
nemen, aangezien zy zeer weinig op de
straat, of in gezelschap, komen; dog, als
dat geschied, zyn zy kostelyk gekleed,
en stellen een van hare sieragien in hare
fraaie geborduurde neusdoeken, kostely-
ke allegias, sitzen, goud-gestreepte kleed-
jes , van goud glimmende, en schoone
toegevouwe Salindangs, of sluiers, die
zy over den linker schouder dragen, en die
haar voor over de borst tot aan haar mid-
del hangen, en die zy in’t neder zitten,
gewoon zyn over haaren schoot uit te sprei-
den, op dat men de schoone stof, of den
gouden kant, die ’er aan weder-zyden aan
staat, zien zou.

Zy dragen voor al ook zorg voor hare
tanden, dat die niet alleen schoon, en
zuiver, maar (gelyk dit de gewoonte van

de meeste Oosterlingen is, alleen de
Macassaren, en Javaanen uitgezondert,
ook of zeer wit of ook wel glimmend
zwart zyn, verfoeijende veele der Hol-
landers en hare vrouwen, als zy die
met walchelyke , en onzuivere, geel,
of zwart begroeide, tanden zien. En

gelyk zy , in een gezelschap komende,
tenC
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tel onkuisch en zeer opsprakelyk leventen eersten haar oog daar op laten vallen,
is.alzo zyn zy ook gewoon onder mal-

Verder bestaat de dragt der aanzien-kunderen daar over zeer veragtelykc
hier in fraaie kleedjeslyke vrouwen ,en versmadende spreckwyzen te ge-

van verscheiden kostelyke goude of zil-en zeer slegte denkbeelbruiken ,
vere gestreepte, of met bloemen , enden van de verdere, onreinheid var
zyde gewerkte stoffen, uitdrukkelykzulk een Heer, of vrouw over haar
dus tot vrouwe-kleedjens , die van delichaam te maaken , en dat wel om dat
middelen tot aan de voeten komen, gezy de reinheit des lighaams in ’t gemeen,
maakt zynde, die zy gewoon zyn bovenen ’t dik wils wasschen zeer betrachten,
over een Tapi, of onderkleedje van watgewoon zynde haar ligchaam, en hair,
slegter stof te dragen, en dus eenige mamet klappers-melk, en ’t sap van limoe-
len, zo naauw, als ’t haar mogelyk is,nen , te zamen gekneedt , en dat in een
om haar lyf te winden, dat het, in op-rivier, of balie eerst wel te wasschen
zicht van de form des ligehaams evenen , na dat zy uit het water gekomen
eens is, als of men haar naaket staan zag;zyn , zich dan met Zandel - hout
’t geen , om de waarheit te zeggen, al’t geen zy op een steen eerst tot een zalfie
mede niet heel fraai staat, hoewel hetgewreven hebben, of ook met eenige
haar, als men het wat lang gezien heeft,elrickende olye ’t gehecle lyf, om geur
nog al beter staat, als men in den eerstenvan zich te geven, te zalven. Ook
opslag wel denken zou. Zommige egrerhaar hoofdhair ; waar op zo wel man-
gezet op een zediger dragt zyn ge-nen als vrouwen, die ’t beide zeer lang
woon, cen fraaie sitze, of andere Ra-hebben, moedig zyn en ook dit al
baai, daar over henen te slaan; hoedanigles in ’t wasschen gebruiken , ) daar me-
zeer veel de dragt van de jegenwoordigede wel te bestryken , en het dan zoo
Koningin van Tern-te iste laten agter afhangen , tot dat het

Diamanten, peerlen, ofdiergelykeoor-droog is , wanneer de vrouwen ge-
of hals-sieraden, ziet men ’er nooit, tenwoon zyn dat in een te strengelen, en zo

ware by den Koning, of Koningin, maarin eenen bos, die achter af hangt, of
nog wel by deze of gene grote vrouwenwel boven tegen het hoofd staat, opte
eenige schoone ringen, of ook wel schoo-binden; en, die het dan nog netter wil-
ne hair-stekers, die als een grote roos vanlen hebben (gelyk de Mistische vrouwen,
Diamanten, of Robynen, gemaalt zyn,en ook de Chinezen, zo mans als vrou-

en die zy tusschen haar hoofdhair vanwen dit ook gemeenelyk doen) in ver-
agteren steken , in de plaats van welkescheide groote bogten al kleinder en klein-

andere weder goude zeer fraai gewerk-der in het rond tegen ’t agterhoofd op te
winden , ’t geen dan zo gladt als een te bloemen, die zy ook zo in het hair
spiegel wort, gelyk het voor het oogniet steken, gebruiken , gelyk zy dan tot

cierzel van ’t hoofd ook voor nog welqualyk, en vry wel voor haar, naar de
eenige krulletjes weten te maken, hoe-dragt des lands, staat. En die nu on-
wel dit zeldzaam, en maar by eenige inder de Ternataansche vrouwen wat wil-

gebruik issen uitsteeken , of wat ongemeen in
By deze sieraden kan men ook harehare dragt zyn, die aapen de dragt van

goude arm-ringen, by de Oosterschezo een Mistische vrouw, (welker tee

kening wy hier nevens by de letteren vrouwen mede in gebruik, en ook wel
cenige goude oor-sieraden voegen , vanCC voegen zo veel het mogelyk is, na

die gewoon zyn witte Betilisse baadjoe ’s welke wy hier niet zullen spreken, maar

(of halve hemdiens) over een tsjole (of waar over, als een dragt van veel andere
naauw toegeknoopt fyn linnen hemdrol Oostersche vrouwen, wy onder de zaken
je, ) waar aan kleine goude knoopjens van Amboina daarom te uitvoeriger

staan, te dragen, waar door zy den boe handelen zullen, om dat wy daar ook ver-
zem geheel naarboven toe brengen, en in scheiden soorten zo van arm-oor-en voor-

dien zelven staat ook doen blyven, ter hoofd-sierselen in tekening geven zul-

wyl die dan van boven met dit dun fyn len
baadjoe, daar alles op zyn voordeeligst Wat hare voeten betreft, de gemeene
door henen schynt, nog quanzuis bedekt vrouwen gaan bloots voets; dog die van
word. cenigen rang zyn, dragen veeltyds, en voor

Een dragt zeer verfoeijelyk, en al, als zy buiten komen (aapende daar in
byzonder verleidend in zich zelve, en al mede de Mistische vrouwen na) mui-
daarom by alle menschen , die ee- len, en die of aan de bloote voeten, of
nigzins voor dengd en zedigheit zyn, (gelyk zelf de Koningin, en de Princes van
zeer aanstootelyk, gelyk zy hier te Ternate veel doet) ook wel over zyde
lande een groote oorzaak van een der- kousen van verscheide fraaie, dog meest

van
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lende met het hoofd een weinig naar dievan roode verwen ;  waar mede zy dan
zyde toe, aan welke zy haarknie gekniktin hare grootste heerlykheit, met een
nadden; dog de tegengestelde hand metstoet van slaven en slavinnen agter zich,

de slip verheften zy dan op dat zelveof met een groot heir en gevolg naar de
oogenblik zeer vaerdig, en aardig, naarOostersche wyze (gelyk zo de koningin
boven toe. Dit gaat zo dan met den eenen,van Sceba ook by Salomon quam) ver-
dan weder met den anderen voet, enschynen

hand, tegen malkanderen over, waarnaWat haar danssen betreft, daar zy zeer
dan het draaien van ’t hoofd mede geschiktveel werk van maken , en daar toe zy
wordt, dog zodanig, dat zy altyd dienook uitdrukkelyke Dans-Meisjens (gelyk
voet, aan welke zyde zy opryzen, zoik dat zelf gezien heb) houden, haar op-
lang ophouden, dat de Cadance weder opschik en verder bedryf daar omtrent is al-

den anderen komt, 't welk dan over endus. Eenige Meisjens van zeventien of
weder zo gedaan hebbende tot aan ’t an-achtien jaren, ook wel wat ouder, zyn

der einde der kamer , daar ’t gezelschapmet een blaauwe, ofandere, zyde Valvula.
zit, om dit te aanschouwen, dan scheidtof kort voorschoot, over haar andere

zich de eerste van deze vier ter regter-kleedjens heen, en Valvula ’s wyze ge-
nand, en de twede zich ter linkerhand,maakt, gekleedt, en hebben verder een
van de andere af, wendende zich iederdiergelyk aardig gegolft Sjerpje, dat
om; en dus komt dan de derde regt ag-rondom hare middelen gaat. Inieder hand
ter de eerste, en de vierde regt agter dehouden zy als een vleugel, of ssip van
twede , na dat zy zig ook omgekeerteenig rood kattoene goed, als dat van een
hebben , in een nieuwen rang te schik-neusdoek. Om den hals hebben zy eer
ken, en dan op den zelven trant en wy-ronde blauwe , of andere kraag, lobs-
ze, als te voren, weder naar ’t einde vangewys gemaakt, die altydt van een verwe
de kamer te danssen, blyvende de dans,met het voornoemt gevalvuleerd schorte-

en zang, dus verder even eens, waar aankleedje is. Rondom het hoofd hebben

men zig gemakkelyk, zo men ’er nietzy fraaie pluimen.
tydig uitscheidde, in dat heet land doodHet danssen zelf gaat op een zeer nette

zou konnen danssen , alzo 'er geen eindemaat, die haar door ’t kloppen met de hand
aan dit lied, of aan dien dans, is; vanopeen Rabana, of platten, ronden, nietzeer
hoedanigen aart de Liederen, en Dansse-dikken trommel , die omtrent een half

ryen, der meeste Oostersche volkenvoet breed is, en door het te gelyk klop-
zyn.pen op eene kleine Gong , door twee

Wat de dragt der mannen betreft,en hoebyzondere ter zyden zittende andere mei-
die des Konings van Ternate is (waar naarden zodanig gegeven word, dat op de
zich al veel der anderen ten deelen medeGong in een maat maar eens, dog op de
schikken) vertoonen wy in ’t leven vanRabana, volgens zekere nette en by hen
Koning Tolucco.zeer gewoone maat, meermalen, als by

De andere Ternataanen, en verdere ei-halve maten geslagen, en waar onder ook
landers gaan, wegens de grote hitte dierzeer ordentelyk naar de maat, gezongen
lugt-streek, meest met een dun Katoene,word, dat altyd by hen zeer net tegen het
en, als zy mooi zyn, en het wel hebben,danssen, en ook tegen ’t slaan met de
met een Sitze of Zyde kleedie, ofbadjoe,Gong, en Rabana, uitkomt.

dat vry wyd, voor open, en, als eenVier, ofmeer Meisjens,die in myne tegen-
korte kiel is, die hen tot aan de knienwoordigheit den dans begonnen, hieven met

komt. Dit dragen zy met een Kattoeneneen zang, niet veel van een aliang loling
broek er onder, bloots voets, en metzynde een straat-zang der Chinesche kin-
een Distar, dat is, een fraaien Tulbant,deren verschillende, op. Dan zwegen zy, al
met goude of zilvere quasten; indien ’tvoort-danssende, tusschen beiden weder stil.
Koningen, Princen, of Ryx-Grootenen dan zong die Meid, die op de Rabana

zyn: of anders maar met een Boelan Boe¬klopte , weder, als met een toe-zang
san, dat is, een dunne strook van rood,voort, en dan weder de andere daar
of wit linnen, of van eenige Zyde of ge-op-
mengelde stof, of ook wel een witteDeze vier danzeressen, aan ’t eind van

wrong, om ’t hoofd gewonden. En’t vertrek staande, quamen eerst op een
dit is alles , dat 'er van de dragt en klee-datzeer nette maat naar ons zodanig toe,
deren der mannen te zeggen valt, diezy op ieder Cadance, of neerslag der
zy juist altyd niet in kisten, of kassenmaat, alle te gelyk met een zeer aardigen
daar zy zeer weinig af weten) maar weldraai van ’t lyf, haar eene knie wat neder-

in een groote berookte Bamboes, of inknikten, waar op zy alle te gelyk zeer
een Riet, bewaren.gezwind met den eenen voet, en het

De meesten gaan hierbloots voets. Doggansche ligchaam, weder oprezen, da-
deC2

Dragt
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de Grooten dragen wel een soort van
houte-klompen, Tieripoes genaamt, voo

op met een rond klosje, dat zy tusscher
den groten en den tweden teen vatten. Daar

zyn Kust-Tsjeripocs ( welke d’Amboine
zen veel dragen ; dog die der Maleiers
en der Ternatanen , noemt men Ben-
gaalsche Tsjirepoes ; hoewel zy die in ’s
Konings bywezen niet mogen dragen.

Met huisraad zyn zy ook niet gewoonHunni

huizen zich te overladen ; want gelyk hunn
en huis- huizen meest zeer slegt, en maar van
1224

Sagoe-talken, of Gabba Gabba, of wel var
Bamboezen, die zy weten te splyten, er

dan met mist en kalk te bestryken, en die
weinig van hout gemaakt zyn, verder van
weinig vensters met Rotang raamen, en
ook wel maar oopen, ook van weinis
vertrekken, benedens gronds, en zelder

boven voorzien , ten ware, zo een en-

kel huis, en maar met Atap, of aan eer
genaaide Cocos- of Klappers-bladen d'1
geen zy egter zeer digt weten te doen
gedekt zyn, alzo zyn zy zelden gewoon
die veel te sluiten, om dat zy niet veel te

steelen hebben, en hunne schatten, ze
zy al iet meer, als een ander hebben, ii
de aarde, of meest in ’t gebergte ( geEegraven
yk de gewoonte isvan veel Oosterlingenbnne

schatten. te begraven
Wat zy ook hebben, of niet hebben

alle zyn zy van een mat, of eenige mat-
jens, schoon nog zo kleen, voorzien. Dis
dienen hun meest voor een tafel, en stoe

alzo zy niet anders hebben, en , al
zy ’er maar een by hebben, ook meef
voor een bed, bedienende zich verder,
om wel en gerust te slapen, van niet
anders, dan van een Cajin Salimot o
een kleed, dat zy als een sluier om, of
over hun ligehaam slaan, zonder van ec
nigen anderen bedden-omssag, ledekanten.
gordynen, of iet diergelyks, te weten

hoewel ’er egter hier en daar nog wel een
is, die een Catiltie, of Rust-bankje me
een matrasje heeft; maar dat is al wal
groots, en zeldzaam.

Hun Porceleine tafel-borden zyn groe
ne , groote, gladde, Pisang-bladen, dis
hun ook voor tafel-lakens en servetter
dienen

Hun keuken- gereedschap bestaat in
eenige Parangs, of wat slegte hak-messen.

in eenige kook-potten, en in wat groot
Porceleine drink-kommen, of wel meef
ook in een Klappers- of Cocos-dop, om
daar uit te drinken: want van glazen we-
ten zy alzo weinig, als van kannen, in d
plaats van welke zy lange en dikke Bam
boezen , welker binnen-leden door en
door gewerkt of doorgestooten zyn, ge
bruiken, om hun Sagueer, die zy daa
by een vadem , en een voet voor twee of
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drie stuivers verkoopen, of wel hun drink-
en kook-water, daar in te bewaren. En
dit is wel de meeste omslag van hun huis.
ten ware men daar by nog een oud en

versseten netje, om te visschen of wat ge
reedschap om Sagoe te poekelen, voegen
wilde

Hunne wyze van tafelen bestaat niet in
veel geregten , Sagoe is hun vast-gezet
brood, waar van zy vierkante koeken van

een span in kleine steene oventjes van die
nette groote, als ieder Sagoe-broodje,
bakken, zommige voor een, andere voo
t bakken van twee broodjes (hoewel
ieder in een byzondere opening bover
malkanderen leggende ) gemaakt zynde
velke Sagoe dan al eenige maanden duren

kan. Daar zyn gevallen , dat sommigen
nu en dan ook wel eens Rys in de plaats

eten; maar dan gastreren zy. Anders
een fraaie menigte Sagoe met een weinig
verschen, drogen, of zouten visch, na
dat het de gelegenheit van de beuis toe
laat, met wat Sajor, oflugt in 't watei
opgezoden groente, wat Tsiili dat is West-
ndische lange roode peper, anders ook
wel Ritsjens genaamd) of wat sap var
kleine dun-schillige Limoentiens 'er by
ofeen visje in de olie gebraden, alzo hier
vervloed van goeden visch gevonden wort,
shun gemene maaltyd. Hoenderen, geiter
ofbokjens, dooden zy niet dan op feesten

en verkens-vleesch, dat 'er overvloedig
in ’t bosch valt, verbied hun de Alcoran.

De groente, die er overvloedig voo
de Hollanders, gelyk het zo mede met
de ryst, en Turkze of witte-boontjes is
die zy van de Celebische kust voor wei-

nig geldt krygen, is zo geen spyz
van hunnen trant; behalven dat hun ka-

iltydt niet toclaat, gelt uit te ge
ven

Hun gemene drank is water; waar by
zy, als zy vrolyk willen zyn, Sagueer

voegen , die met zekere wortelen , o
hout, bitter gemaalet is, en ook wel wan
Arak, of Knyp, die van Sagueer (dat is
’t sap van den Saguweer-boom) of van
Towakka of Suri (dat is 't sap, dat uit
den Kokos-boom in een Goeroeroe, of in
een vat van boom-takken gemaakt, tyf
fert) gebrant word; waar van, te vee
gedronken zynde, zy wel smoor-dronken

konnen worden , schoon het maar een

slegte drank is
Hun huwelyken zyn meest naar den Hunhu-

trant van alle andere Oostersche volken, welyken
die Moorsch zyn, geschikt. De ja-
ouzy der Mohammedanen laat niet toe
dat een vryer zyn vryster, voor dat h
met haar trouwt, zien mag; zo dat hy
meest op de berigten van deze of gene
vrouwen uit zyne Familie, die de vryste

te
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geen'tte voren gezien hebben, vryt,

al veel tyds zo net niet uitkomt; waar
tegen zy egter dit verzet hebben, dat
zy volgens hunne wet vier vrouwen, ern
zo veel byzitten, als zy voeden konnen,
mogen nemen

Zy zyn ook niet gewoon jaren lang te
vryen; o neen : zy maken het kort en
goed, verstendigende malkanderen, niet
door brieven, maar door bloemen, tak
jens, riekertjens, rype, half rype, of

enonrype vrugten, met amber, muscus,
wat dies meer is, op een raadzelagtige
wyze zeer aardig en geheim voor andere
onkundigen, maar zeer verstaanbaar voo
hun onder malkanderen , drukkende hun-
ne liefde , verscheide neigingen en mee
ning door de verscheidenheid der verwen
van deze bloemen en bladen in die rie

kertjes uit; waar op dan de ouders van
de Bruid, na dat zy den bruidschat groot
genoeg naar hun zin bedongen hebben
alzo men hier nog elders in ’t Oosten
al van ouds her, anders geen vrouw be

komen kan) ’t huwelyk toestaan, ’t geen
dan verder met veel plegtelykheden, na
’t voor af zenden van den bruidschat, en

eenige geschenken van kleederen, over
en weder aan de Bruid, en van haar aan

den Bruidegom, (’t geen hen wel te gron-
de helpt) door een Imam, of Casisi (twet
soorten van Priesters) voltrolken word

Hunne kinderen rollen van zelfs op, en
daar hebben de vrouwen de meeste moei-
te mede; de mannen zyn Heeren, en de

vrouwen moeten werken.

Gelyk de Ternataanen , Tidorezen
Batsjanders, en meerandere Molukze vol

keren, vry moedig , en groots van in-
beelding zyn, alzo willen zy ook gaerne
voor dappere oorlogshelden gehouder
worden; en hoewel zy byzonder wel met

hunne Tamboekze slag-zwaarden scher-
men, zeer vaerdig daar mede by een spie
gel gevegt tegen een schermutzeren, en
schoon al vry bejaart zynde, zeer hoog
daar mede in de lugt springen, of wel die
zeer hoog in de lugt opwerpen, en ze
weder vangen konnen, zo zyn zy egter
hoe dapper zy ’er ook uit zien , en
als brieschende, leeuwen op hunne
party komen aanloopen, maar blode gui
len als het 'er op aan komt, en niet
anders gewoon, dan aanstonds ten bosch
in te loopen , zich daar wel te verschui
len, of zich hier of daar op of onder
een boom , na zich zelven met takken
en bladeren bedekt te hebben, zo lang
verholen te houden , zich zelven even
eens als de takken der boomen met de
wind bewegende, tot dat zy kans zien
om iemand op de eene of de andere wyze,
als uit een hinderlage schielyk op ’t lyf te

CCOS. 21

vallen, en hem zo de rest te geven; ma
kende alles verder met snorken en zwet-
zen van hunne wonderdaden, ook zelf

dan, als zy al wakker klopgekregen heb¬
ben, goed. Zy zyn zeer sterk voor het
Tsjakalile, of schermen, en schermutse-
ren, by een spiegel-gevegt twee en twee
tegen een, hebbende een koperen helmet
met vederen van een Paradys-vogel or
’t hoofd, en een Tamboeks zwaard in de
hand , waar mede zy verwoede spron-
gen doen

Zy konnen met pyl en boog, of eenige
worp-spiezen, pieken en Tamboekze
zwaarden, vry beter, dan met eenig schiet-
geweer (hoewel eenige ’er ook van voor-
zien zyn) omgaan. Hun beste wapenen
zyn somtyds een rond, somtyds een lang
schild. De ronde zyn van rotang gevlog-
ten , omtrent anderhalven voet in zyn
middel-lyn. De houte zyn zeer licht, en
omtrent twee voeten breed, waar by Zyceen Tamboeko ’s slag-waard voeren,
geen omtrent derdchalven voet lang,en

voor aan tusschen de twee en drie vinge
ren breed van lemmer , dog agter smal-
der, en al vry scherp is. Ook gebruiken
zy veel een werp-spies , waar mede zy
vry wel en zeer vaerdig weten om te gaan
Eenigen onder hen gebruiken, door hun

nen ommegang met de Macassaren, ook
spatten, dog die zyn onder hen niet ge-
meen. Hunne hand-boogen zyn van
een krom-gebogen Bamboes in: 't ge
meen gemaakt , en hunne pylen van

de zelve stof; dog, behalven dat zy
voor aan spits zyn , zo harden zy die
ook, met ze eenigen tyd in ’t vuur te
branden , en maken ’er ten wederzyden
eenige weerhaken aan, die ook wel van
vzer zyn. Die maar wat mede konnen,
dragen een Kris, of Pook, op de regter-
zyde, die zy aan, of tusschen hunnen
gordel steken, en zo met hun regterhand
dan gezwind weten uit te rukken. De
grooten hebben die met goude of zilver-
vergulde, of met zilver over ’t hout ge-
trokkene scheden, en ook met zulke ge-
vesten, dog de mindere van slegt hout
en dus is ’t lemmer der vermogenden ook
fraat, dog van anderen slegt

Vermits het eilanders zyn, en zy nu er
dan malkanderen beoorlogden, of be-
roofden, zo heeft hen de nood ook ge
drongen , zich van vaartuigen te voor-
zien, die in getal niet veel, slegt van
maaksel, en dierhalven ook van geen lan-
gen duur of grote nuttigheid in den
oorlog zyn. Het zyn of Praauwen, of
Orembayen, of Gilala ’s of Coracora ’s.

De eerste zyn maar kleine vaartuigjens,
uit een boom uitgeholt, waar over zy
aan weder-zyden vlerken, ten deelen van
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wee zolderingen, en somtyds uit drie, dogGabba Gabba (die buiten aan weder-zyde
zelden uit vier Gnadjo s of byzonderetegen den slag van de zee komt) en ten
schep-verdiepingen, vleugels, of breededecle dwars over ’t vaartuigie hebben uit
hegte roei-banken van eenige balken entwce hegte sparren, of dikke latten, die zy
gespleten Bamboezen, op ieder van wel¬hegt aan de Praauw, en aan de Gabb-
ke aan weder-zyden een groot getal vanGabba vast woelen, bestaande, die zy
menschen scheppen, en ’t geen by stilmeest om te gaan visschen, of om spoedig
weder zeer veel wegs spoeden kan; dogergens naar toe te scheppen, gebruiken,
by zware winden en zee zyn het slegte zee-en die gemeenlyk van twee of drie mannen
vaartuigen, die niet veel zeil(of ’t moetgevoert worden , die gewoon zyn met de
voor den wind zyn) konnen voeren, en die,zelve met een korte, dog brede spaan,
door den zwaren slag der zee, dan maar opals op een zekere maat, zeer egaal, en
en neder, en dus wel van een, en in stukkenaltyd even gelyk voort te scheppen, zo-
ploffen, zonder veel te spoeden, om datdanig dat zy altyd alle te gelyk met hun
de scheppers door ’t zwaar slingeren enspaan in ’t water slaan, waar toe zy ook
stampen dan zo egaal niet konnen schep-wel een Tita, of trommeltje, waar op
pen, niet tegenstaande ’er vyftig, ja zes-de maat geslagen word, gebruiken, en daar
tig, en zeventig scheppers op zo eenby ook wel eenige Korte Zee-of Schep- en
vaartuig zyn, en schoon die al mede vanroei-gezangen, in welke zy veel van hun-
een grooter Trommel, Gong, en Tata-ne oude overleveringen bewaren, gewoon
boangs (om te egaalder te doen scheppen)zyn te voegen, hoewel dit Trommeltie
voorzien , en ook van een roei-gezanpmet een, of meer Gongen, en deze ge-
vergezelschapt zyn, worden zy door ’t hui-zangen eigentlykst tot hunne Orembayen,
len der winden, en ’t brommen van de zee,en Coracora ’s, behooren-
niet alleen menigmaal verbystert, maarHunne Orembajen zyn speel-vaartui-
deze zwakke zee-vaartuigen ook zodaniggen, vry grooter, ofbreeder, dan hunne
op en neder bewogen, dat de benederstePraauwen, met een tent in ’t midden, en
scheppers aan de eene zyde dan gemeene-waar in zes, of agt, en meer menschen
lyk volkomen met de roei-bank waar opzitten konnen. Hier toe heeft men altyd een
zy zitten, in zee slaan, terwyl de andereGongetje, en een klein Trommeltje, om
aan de andere zyde als in de lugt gehevende schep-maat 'er op te slaan, van nooden,
worden. En dan zyn het regte water-buiten welke hier toe, na dat zy groot of
schildpadden. Men heeft daar op eenklein zyn, nog wel tien of twaalf, en ook in-
Gnato hoedi, of zee-voogd, die het ag-dien zy heel groot zyn, veel meerscheppers
terste dezer Coracora, en een Gnato Ema,nodig zyn, en als men die op zyn groot
dat is een Hoofd, die op den bak, of in 'tscheeps hebben wil, zo moet 'er boven
voorste deel des zelfs ’t bewind over deop de tent ook een Tataboang-speelder
scheppers,en het verdercoorlogs volk, voert.dat is een , die op zeker spel uit vele

Deze vaartuigen (waar van wy ondeiverscheidentlyk luidende Gongetjes, of
Amboina een nette teckening geven zul-kopere bekkentjes, bestaande, op de zelve
len) worden in oorlogs tyden niet alleenmaat van het Trommeltje speelt, of ei-
van genoegzame manschap, (waar toegentlyk met twee hamertjes, of voor aan
eder huisgezin een man leveren moet,bewoelde stokjes, klopt) by zyn, ’t geen
maar ook wel van eenige Rintaka ’s, ofdan ook wel van een groter Gong ver-
metale bassen , die een of twec pondselt , en te zamen zo egaal naar de maat
schieten, en verder van noodig schiet-geslagen wordt, dat de roeijers, ofschep-
geweer, en sobere ammunitie, naar hun-pers, met hunne spaanen , hoe veel ook
ne wyze en beurs, voorzien. De Konin-in getal zynde, daar zeer net, en als op
gen van Ternate, en Tidore, konnen ’erde maat, daar altydt eenig gezang by-
al een fraci getal ter zee brengen. Im-voegende, na scheppen, waar door zy in
mers de Tidorees zend ’er jaarlyx welkorten tyd zeer veel wegs afleggen, voor
achtien of twintig naar de Papoesche ei-al, als zy met dertig of veertig man.
landen , en de eerste vorst, veel magtigerhoedanige ik 'er verscheide, en nog wel
dan d’ander, is in staat om ’er veel meergroter gezien heb) bemant zyn, hoewel
uit te rusten, als hy al zyn onderzatenzy gemeenlyk maar van tien of twaalf
belasten wil, ieder zyne tax op te bren-scheppers zyn
gen. Men gebruikt ze niet, als in tydenGilala ’s zyn een soort van kleine Ga-
van oorlog, of by voorval van een ver-leyen; die vry snel in't roeijen dog an-
ren togt, na welk gebruik zy opders van weinig belang zyn.
den wal gehaalt worden, om te langerHunne Coracora’s (een naam, die in
te duuren, en om ze tegen den hout-'t Maleits een water-schilpad beteekent

te be-worm met branden, en anders,zyn hunne oorlogs-vaartuigen. Zy zyn zeer
lang, en vry breed, bestaande uit een of waren.

Schoon
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lang gemoeit geveest zyn, tot dat cindelykSchoon zy gelyk al de Oosterlin-
die zaken aan den spyker geraakt, en ookgen, geen klokken hebben, zo we-
nog zo gebleven zyn.ten zy egter nevens andere cilanders

Des niet te min, schoon het zeker is,hunnen dag by drie uuren gelyk te
dat de oude Koningen van Ternate in,verdeelen, en die volgens het uitlckken
en omtrent Gamma Lamma van ouds hervan een klappers-dop vol warer, dat door
hun hof en verblyf hielden, zolaateen klein gaatje uitzypeld, al vry net op
de Koning van Tidore daar tot nog toe'tde Zon terekenen, ’t geen zy dan door
twee Doerioens-bomen, by welke hy eersaan op een groote Tifa, of Trommel,
of twce oude Lieden quanzuis om zedie een zwaar geluid geeft, aan alle rond-
waar tenemen, maareigentlyk om in ’t be-om belcent maken. Hier toe verledigt

zit van zyn gewaand regt opGamma Lamzig dag en nagt zeker persoon in, ofom-
ma zelf te blyven gewoon is te stellen;trent den Tempel, die alle drie uuren
van welle hy zich de vrugten niet alleenomtrent twintig of vyf en twintig slagen.
brengen laat, maar van welke hy ook welcerst wat langzaam, en daar na wat rad-
gewoon is geschenken aan de Nederland-der mer een groot dik hout, dat voor
sche landvoogden by hunne komst, enaan ergens mede bewonden is, gewoon is
ook op andere tyden te doen, zo uit be-te e-en.
leeftheit, als wel byzonder daarom, opat vissichen, vogelen , boomen, en
dat hy hen altyd dien gewaanden eigendomverdere gewasschen hier vallen, zullen
op dat land, daar die vrugten vallen, deswy nu niet aanhalen, maar onder Am-
noods daar by zou konnen verindagtigen.boina wydloopig beschryven, alzo de

Het is waar, dat de Spanjaarden, enzelve in die, en meer landen om de Oost,
met hun ook de Tidorezen, in’t jaarmeest cen en de zelve zyn; behalven ec-
1606, by ’t gevangen nemen van koningnige weinige, die wy dan daar als by-
Saidi, ook Gamma Lamma, ja geheelzonder in Ternate, of in de Molukze of
Ternate, verovert hebben. Ook geeft dePapoasche eilanden vallende, ook zo be-
Tidorees voor, dat de Spanjaarden doorschrvven, en onderscheiden zullen.

zyn toedoen, en door zyn kruid en loodVeel zaken , die de Nederlanders hier
alleen genoodzaakt zouden geweest zynvan nooden hebben, als kruit, metzel-

van Gamma Lamma op te breken: maarsteenen, dak-pannen, enz. worden hun
aan de andere zyde is ook waar dat3door die van Amboina, voor al zedert
Ternate, en de Landen daar onder be-’taar 1690, besielt. En van hier voorziet

horende, van tyd tot tyd door de Terna-men nu en dan, ook Amboina weer met

taanen, by de komst der Hollanderen, envogel-nesjens, ryst, caret, en meer an-
onder verscheide van hun Zee- en Land-derc zaken, hier vallende.

voooden is herwonnen; behalven dat ookDit nu is ’t voornaamste, dat of van ’t
de stadt Tidore zelfverscheide malen dooreiland Ternate, of van des zelfs inwoon-

de Ternataanen, of de onzen voor hen,ders, van hunne zeden, aart, en wyze
veroverd, verbrand, en bedorven is ;van leven , te zeggen valt, zullende de
waar uit de Koning van Ternate alverdere zaken, hunne Koningen, en der
mede, als hy zo dwaas als de Koningzelver gevallen, mitsgaders de komst der
van Tidore was, dit zelfde gewaand regtPortugeezen, Engelichen en Hollanders

zoude konnen gronden.betressende, in 't vervolg ieder op zyn
Het is waar, dat aan Koning Saifoediennetten tyd, en jaar behandelt worden.

van den E Gezaghebber, en opperkoop-Wegens de Nagelen alhier uitgeroit
man, Cornelis Bartelszen Marsier, eenten tyde van Koning Mandarsjal in 't Verde-
verlof-briefje, om de vrugten dezer twee re aan-jaar 1652. volgens ’t verdrag, daar te zien.
boomen te mogen laten plukken , enmerkingtrckt de koning jaarlyx nog zes duizend

daar over-dit door zyn Hoogheid verder aan decn vier honderd, en wegens ’t eilandt
dogter van May Gamma Lamma verleentSaleyer nog twee honderd ryxdaalders,
is, gelyk dit, by de komst den Heer Lobs,en de ryx-grooten zes honderd.
ook al op dien zelven grond, en verderDit gansche ciland heeft van ouds her
niet, vervolgt is; maar nooit is hem ditaltydt onder de Koningen van Ternate,
met dat oogwit, om een regt op dit landdog cgter zo volkomen niet gestaan, of
te konnen of te mogen grondvesten,de Koning van Tidore heeft al van over-
toegestaan.lang daar ook eenigen eisch, ’t zy met of

En, om de waarheit te zeggen, zozonder regt, opgemaakt, en dien wel in
meene ik met veel anderen, gelyk bevorens’t by zonder op Gamma Lamma gegrond,
hier en daar al gezegt is, dat schoon dewaar over ook hunne Hoog Edelheden,
E. Maatschappy met geen openbarende Opper-landvoogd, en de Raden van
oorlog tusschen deze twee nu vermogen-Nederlandsch Indien, ten tyden van de

ste Koningen der Moluccos gedient is,Koningen Mandersjah of zyn zoon,
dat het egter veel heilzamer voor haarKaitsjili Sibori, en Saifoedien, al een tyd
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gelyk wy in’t leven der Ternataanscheis, dat 'er altyd wat verwydering tus-
Koningen hier na zien zullen, door deschen die twee blyft, en levendig ge-
Koningen, Comala, Patsjaranga, Toelahouden wort, dan dat 'er, volgens hunnen
Molamo, Gapi Bagoena, Comala Poeloe,last in vorige tyden door hunne Edelhe-
en meer andere, dog voornamelyk doorden aan de landvoogden aldaar gege-
den dapperen Koning, Baboe, verovert,ven, eenige de minste moeite aangewend
of ook wel op andere wyzen verkregenword, om hen te bevredigen, alzo al te
zyn; al het welke ons hier en daar in 'tgroote vriendschap en vereeniging tus-
vervolg, by ’t verhandelen van ieder de-ichen die twee, het zy by slissing der ge-
zer landen in het byzonder, ook naderschillen, het zy by eenig huwelyx-ver¬
blyken zal; waar mede wy dan van hetbond, aan de E. Maatschappy niet dan
ciland Ternate afscheiden, en tot denadeel zou konnen toebrengen; waarom
naaste eilanden overgaan , gelyk wydie landvoogden, die het belang van hun-
ook uit de zelve die gene, die vanne Heeren en Meesteren wel begrepen, dit
eenig belang zyn , wat omstandiger.altyd door bedekte wegen afgesneden, en
en die gene die van geen, of wei-afgeraden hebben.
nig gewicht zyn, wat korter, en maarBchalven dit eiland van Ternate, heb-
als in ’t voorby gaan zullen beschry-ben deze Koningen van ouds her nog ver-
ven.scheide eilanden daar buiten bezeten, die,

TWEEDE HOOFDSTUK.

FHEt eilandt Mangindanao beschreven. De lugt-streck hier. Regen en drooge-tyd.
IIWaar de Hoofd-stad legt. Haar naam, Kattitoewan. List der Mangindanau-
wers om meesters van de goederen der vreemdelingen ie worden, En om hen
ook daar te houden. Hunne Dansseryen. Heb-lust des Keizers, en der Grooten.
Taal, bier gebruikelyk. Vaartuigen, vaarts-handel, en waaren. Kapitein Swan, hier
om zyn goud vermoordt. Het welk daar na gedagten gegeven heeft , dat hier goud valt.

3 op zyn landVerdere steden. De Sulthan wil niemand een sterkte of vesting
toestaan. Waar de eilanden van Meangis, qualyk van Dampier opgegeven, leggen. Valsch
voorgeven van hem, dat daar nagelen vallen. Wat Nederlanders op Mangindanao
geveest, en wanneer zy 'er gekomen zyn. Engelschen hier in ’t jaar 1693. mede versche-
nen. De Koning van Candahar Heer van eenige dorpen albier. Engelschen in ’t
jaar 1694 bier, en reden van dien. Alstein, en Haak, in’t jaar 1694 hier. Vree-
ze van die van Sarangari voor die van Mangindanao, met de reden van dien. Hoeveel
Engelschen toen hier geweest zyn, op wat plaatzen de Koning van Candahar hier recht
heeft. Wat 'er op Sarangavi valt. Naamen van verscheide plaatsen. Nader bewys van 't
recht des Konings van Candahar op eenige landen van Mangindanao. Wat waaren
hier vallen. Komen van Sarangani op Mangindanao Noeling, nu de hof-plaais De
Sulthan verzoekt de onzen te vergeefsch hooger op in de vivier te komen. Nieuwe berichten
van de vaert der Mangindanauwers. En van de Engelschen. Nader bevestiging van
de reden van Kapitein Swans doodt. En dat hier geen goud valt. Ons verzock, om
een vastigheit hier te hebben, afgeslagen. Het voorstel aan den Sulchan van t recht des
Konings van Candahar stout door hem tegengesproken. Verzoek , om een tocht naar den
bocht van Boetoewan te doen, mede afgeslagen. Vleiery van Moelano tegen de
onzen. Des Keizers macht. Chinezen hier. Verirek der onzen. Tocht der onzen
herwaards in ’t jaar 1700. onder opzicht van Kapitein de Brievings. Die daar
waarschynlyk vergeven is. Verder bericht van dien tocht. Waarom Mangindanao in vo¬
rige lyden van hier niet bezogt is. De landvoogd der Moluccos mag nier niet komen.
Maar vry-lieden wel. De reden, waarom die vaart nog aangehouden wordt. Bedriege-
lyke beloften des Sulthans. Namen der Handel-plaatzen in den bocht van Boetoewan,
onder Candahar staande. Het eiland Sarangani beschreven. Wat hier valt. Macht van
dit eiland. Verdere eilandekens hier, onder Candahar staande. De Talautse eilanden,
en hun getal. En de Kaart 'er af. ’t Eiland Carotta, en Noessa Bericht van een Kar-
bonkel-steen, nier en elders gezien. Hoe veel manschap dit Noessa uitleveren kan. De
inwoonders, en verdere gelegenheit bier. Mogelyk heest Dampier deze voor de cilanden
van Meangis gexomen. Andere eilandekens hier by. ’t Onbewoond eiland Noessa. Het
eiland Karkalang, Namen der dorpen op dit eiland, en onder wien de zelve staan. De
macht, en manschap, van Karkalang. Het eiland Lirong. Namen, en ’t getal van
des zelfs dorpen, en onder wien zy staan, benevens de manschap en inwoonders des
zelfs. Schoon Loling-hout bier, en eene Nagel-boom gevonden. Het eiland Kabroe-
wang, en zyne dorpen, nevens hunne manschap. ’t Gedrag der inwoonderen. Een
nagel-boom bier ook in ’t jaar 1689 ontdekt. Hoe lang deze eilanden zyn bekent

geweest.
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Deop deze cilanden in ’t jaar 1705.geveest. Slegt gedrag van eenige Hollanders

cilanden van Laloega. Van velker inwoonders Alstein verscheurt , en opgege-
ten is.

daar Batatta ’s, Pompoenen en andereAngezien het gebied des Koning 's
vrugten van dien aart wel best tieren wil-van Ternate, zig om de Noord
len; van al welke gewasschen wy elderstot aan het ciland Mangindanao,e zelf oolk tot een zeker gedeel¬ breeder spreken , om dat de boomen,
heesters, aardgewasschen, en de vrugtente des zelfs, uitstrekt, zo zullen wy in
in ’t gemeen, immers om de Oost, ent overstappen tot de buiten cilanden, aan
die streck henen, meest een en de zelvedcze kroon behoorende, van dezen kant
7yn.eerst beginnen, en by deze gevoegelyke

De lugt-streck is hier niet ongezond;gelegenheit nu met eenen van dit gansch
dog het kan ’er in het regen of Wester-ciland ook hier byvoegen , ’t geen ons
Moesson, dat van Mai af tot October,verder daar af bekend is.
of November duurt, vrcesselyk regenen.Dit eiland is het Zuidelykste, en, be-
en waaien, wanneer de Weste-wind eersthalven Lugon, of Lugonia, ook het
allengskens met vlagen begint aan te ko-grootste der Philippinas. Het word ge-
men; dog voor al in July, en Augustusmeenelyk in de kaarten der Land-beschry-
even eens gelyk dan de Oosten-wind, envers Mindanao; dog van den inlander ei-
regen, zo in Amboina woed) door tegentlyk Mangindanaop en ook wel Molucco

tasten, ’t geen dan veeltyds met zwarenBesaar, dat is, 't Groot Molucco, ge-
donder en blixem vergeselschapt gaat; dognaamd, waar uit men schynt te moeten
na de maand Augustus begint de regen,oordeelen, dat 'er ook een Klein Moluc-
en die wind ook, allengskens af te ne-co al van ouds af ( gelyk dat waarschy-
men , en in de maand September hetnelykst Ternate geweest is) zyn moet.
Moesson daar geheel en al te kenteren,Men gist, dat het omtrent zestig my-
of te veranderen, na welke het Ooster-len lang, en in de veertig mylen breed is
Moesson, en die wind, zyn aanvangHet Noorder of wel ’t Noord-Westelyk
neemt, die tot de maand April toe, metdeel des zelts, legt niet op tien, gelyk
het schoonste weder, dat men wenschenzommige stellen, maar omtrent op acht,
kan , duurt.en 't Zuider deel op drie, de Oost-hoek om-

Van dit landt in zich zelven kan mentrent opzeren, en de Noord-hoek tusschen

zeer weinig zeggen, alzo ’t nog weinigdetien, en volgensandere, opelfen twaalf
oekend is.graden be-Noorden de Linnie, zo dat het Zui-

Men heeft 'er geen of weinig steden,der of naaste deel dezes eilands omtrent hon-

en die ’er nog al zyn, zyn maar onbe¬derd en vyf mylen van de Linie, en zeven en

muurde en opene vlekken.negentigen een half myl van Ternate legt.
De stadt , daar de Sulthèz woont,Vertoonende zich meest zeer bergagtig;

legt op zeven graaden en achtien mi-hoewel de grond in zig zelven zeer goed,
nuten Noorder breedte aan de Zuid-en nietalleen zeervet ; maar ook al vry diep
zyde des eilands , alwaar men eerst tweeis; en zelf daar de grond nog al niet zeer

diep schynt te zyn, als hier en daar aan kleine eilandjes, ’t eene Bongat, vlak
voor de baar, ’t ander Sallampongo ge-en omtrent de zyde-heuvelen der geberg-
naamt, en drie of vier mylen van daarten, daar zelf ziet men schone en zware
een weinig Westelyker, een groote baaiboomen zeer lustig opgrocijen, een klaar
ontmoet aan welkers Zuid-Wester zydebewys van de deugdelylheit van den grond
goede anker-grond vooraan, en alwaar dedezes eilands , indien maar de inlanders
zelve niet boven een half uur wyd is; dogneerstig genoeg waren om het te be-
wat dieper in (want zy heeft wel de leng-bouwen.
te van twee groote mylen ) krygt zy welHet is egter ook zeker, dat veel scho-
de wydte van een myl. In ’t midden vanne rievierties, of kleine takken der zelve, tdeze baai en omtrent een myl 'er in isdie zig over al in de valcien vertoonen,
aan de Oost-zyde zeer wel op vyf of zesen zo helder, als Kristal, van’t gebergte
vadem diepte te leggen; maar na dat menafstromen , daar toe mede niet weinig

doen, maar het groeijen der lustige bos- omtrent een halve myl 'er ingekomen is,
zo doet zich een slegte en steenagtigeschagien, die men hierby nitstek schoon,
grond op-en menigvuldig ziet, merkelyk voort-

zetten; behalven dat men in de lage lan- Eer men aan de stad komt, daar de
den, die men daar al mede aan de West vorst zyn hof houd, ontmoet men een
kant der grote Baai, daar de hoofd-plaats rivier, tegen over de welke het mede
is, heeft, ook overvloed van ryst, en an- wel te leggen is, indien men omtrent
dere gewasschen, gelyk men ook weer veel een groote halve myl van strand het anker
andere hier en daar op ’t gebergte vind, werpt. DI. DEEL. De
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het land namen , waar toe zy, zo rasDe stad of de Hoofd-Negry, die tien
iemand maar daar komt, zelfs veel aanmylen de rivier oplegt, en die niet Min-

eiding geven, met ieder een niet alleendanao, maar Kattitoewan, genaamt word,
deaan hunne huizen te nodigen; maaris in zich zelven niet veel, zynde maar

zelve ook St geen al vreemd van deja¬een woest-gezette, en onordentelyke
loersche Mooren is) groote verkeeringcnhoop huizen, die op redelyke hooge
ommegang met hunne vrouwen, en dog-paalen of staken (tegen de zware vloe
ters zelfs in ’t bywezen der mannen, teden in 't regen-Moesson) gezet, en ver-
geven, een van de welke zy zul eender van Bamboezen en Gabba-Gabba tak-
vreemdeling ten eersten ten gezellin toe¬ken, by na even eens als die der Ter-
chikken, en die hen ook gemeenelyknataanen, gemaakt zyn ; hebbende maar
voor niet van Tabak dezes Lands (dieeene verdieping, die in zo veel vertrek-
daar somtyds redelyk goed valt) en vanken, als ieder wil , afgedeelt is.
Pinang voorziet.Het beste, en pragtigste der zelve is 't

Indien hy met zulk een vrouwmenschPaleis van den vorst zynde een groot
die daar aanvallig en goelyk, hoewelgebouw , dat wel opby de twee hondert
vat plat van aanzigt en vry plat van neuszware en vry hooge paalen, na het wel-

zyn) zich eenigzins te buiten gaat, en 'erke men met een groote fraeye trap (hoe
niet mede trouwen, of wel, by deze ofdanige slegtere ook al de andere huizen
gene voorgekomene gelegenheit, van daarhebben) opgaat, en welkers voor-zaal,
ertrekken wil , zo mag hy verzekertals tot een plaatze van verdediging van ’t
zyn, dat zy hem vergeven, en by nietgansch Paleis geschikt zynde, van eenig
lang daar na leven zal Ook weten zichschiet geweer, en zelf ook van vyftier
deze vrouwen door haar danssen, caar zyof zestien slegte stukken geschut, die or-
mede, als de Ternataansche, zeer toe ge-dentelyk op affuiten leggen, voorzien is,
negen zyn , zeer aangenaam te malen;waar mede zy egter, als zy al overvloed
hoewel dit danssen, weer meer na de Ja-van kruit, en scherp hebben, gansch niet
vaansche trant geschikt is, die meest hareweten om te gaan, zo dat het daar meer
handen, hoofden, en middelen, als wasvoor een bullebak legt, als dat het hen
dit alles een slang) met die in hondertwel eigentlyk dienst doet

bogten zeer wonderlyk te wringen, be-Het is zeer waarschynelyk, dat hy,
wegen, terwyl hare voeten meest palen zyn voorzaten, dit geschut zo al van
lyven staan, ten ware wanneer zy nu entyd tot tyd, en wel voornamelyk by de
dan eenige aardige trippelingen wat ver-komst van deze en gene Engelschen beko¬
der op doen, na welke zy die leden almen hebben, die dit aan hen, of goed-
weder zo draeien. Buiten dit 20 wordwillig, of wel uit noodzake, verkogt
hun danssen van de zelve specltuigen, enhebben ; alzo hunne gewoonte is , de

vreemdelingen, die zy maarzien, dat iets van eenig gezang, of lied , dat deze Dans-
hebben ’t geen hun aanstaat, in het eerst eressen mede opheffen, gemeenelyk, ver-

gezelschapt. Een vermaak ’t geen zelfzeer vriendelyk aan te halen, en hen te
de grootste vrouwen daar te land, en ookverzoeken, dat zy met hunne vaartuigen
die van den Sulthan, en zyn dogters, nutog de rivier wat hooger op, en wat na-
en dan wel, by voorval van hare Feesten,der aan de stad komen, om hen zo veel

aan vreemdelingen geven, bly zynde vante gemakkelyker van al het nodige (zo zy
voorgeven) te gerieven, daar het hun ze dan zo vry te mogen zien, en spre-

ken.gter nergens anders om te doen is, als
m die schepen, door maar een korte tyd De meeste zyn (als de Macassaren) git
in die hout-schadelyke rievier te leggen zwart; dog zeer zuiver van tanden, die
volkomen van onderen door zekere hout- met een glans tegens u aanglimmen, en
worm t’eenemaal, als waar het een seef, naar niet qualyk staan. Het zelve vind
te doen opeeten, waar door dan die vreem- men ook by de mans ,, die door hunne

delingen genoodzaakt zyn hun geschut, wet hier toe verbonden zyn, om hunne
en andere goederen, daar voor een leur tanden zuiver te houden; dog het zwart

en seur, alzo zy anders van hen dog niets maken geschied tot sieraad.

krygen konnen, te verkoopen, en veel¬ Uit dit verhaal kan men dan zeer wel

tyds wel geheel daar met der woon (geen begrypen, dat de Mangindanausche Sul-
genoegzame gelegenheit altyd om te ver- than, en zyne Grooten, of ingezetenen
trekken hebbende) te blyven, ’t geen zeer ligt meesters, ’t zy van klein,o
aan verscheide Chinezen, en andere Na- groot geschut, en ook van andere
tien, geschiedt is; die, zo zy wat ryke- goederen, konnen worden; behalven dat
lyk van alles voorzien, en niet wel op ny ook een vuile list heeft om meester

hun hoede waren, dan groot gevaar van van al het geld van zyne onderzaten te
hun leven liepen, ten ware dat zy, of worden, als hy maar weet, waar dat iets

verholen, en hoeveel daar is : want danMoorsch wierden, of daar een vrouw van
zal

En om
hen ook

daar te

houden.

Hare

dansse-

ryen.

Heb-zugt
des Kei-

zers, en

der Groo-

ten.



Taal, hier

gebrui-

kelyk.

Hunne

vaartui-

gen

Vaart

handel, en

waaren

27OCCOS.MOL
geneoord, waar tegen zy dan deze enzal hy zelf in persoon zulk eenen maar

kleeden inruilen en verhandelen.aanstonds aanspreken om zulk een somme
Goud valt 'er, of niet, ofzeer weinig.gelds, zeggende daarom zeer benoodigt

En hoewel ’er zedert ’t jaar 1687. watte zyn, en spoedige wederom gave aan
meer goud gezien is, zo is dat geenden zelven beloven.

bewys, dat het daar gevallen; maar veelGeen een van zyn onderdanen, hoe
waarschynelyker, dat het 'er door eenigegroot ook, durft hem dit weigeren of
Engelschen, die dit den Spanjaarden inhet zou hem zeer gevaarlyk zyn, en als
de Zuid-zee ontrooft hadden, gebragt,hy ’t eens in zyn klaeuwen heeft, zo weet

en dat het er, met of tegen hun wil, ge-hy noit van wederom te geven , en
bleven is.dit wederom te willen eisschen van den

Immers men oordeelt , dat het alleenSulthân, zou doodelyk, als zynde zonder
van een Engelsch Kapitein , Swan ge-eenig ander voorbeeld, wezen. Gelyk nu
naamt, die in’t jaar 1686. met den be-de Sulthan hier in is, even zo zyn ook
kenden Willem Dampier daar quam , dogweer de Grooten , omtrent de vreem-
in Januari 1687. van zyn volk (dat zon-delingen, en voor al omtrent de minde
der hem wegvoer ) met in de dertig man-ren

nen daar aan land gelaten wierdt, en dieDeze wyze van handeling is wel de

doorom zyn goud, en stout spreken ,grootste oorzaak van de algemeene luiheit
Kapiteinast van den Sulthan, en de Grooten, zeervan deze Natie, alzo ieder ziet,, dat
Swanwaarschynelyk, daar in zee geworpen, enhy, neerstig zynde, en wat meer als 't
hier om

zo vermoord is, hier gebragt, en dat hetnoodige overwinnende, dit niet voor zig zyn goud
van hem in de Zuid-zee op de Spanjaarzelven , maar voor den Keizer doen zou- ver-

moort.sen nu en dan gerooft zy.de, ’t geen hen niet zonder reden allen
Na dat de Sulthan, en zyne Grooten,lust hier toe beneemt.

dus meester van Kapitein Swan; goud (teDe Statuur, dragt, en aart, van dit
weten , voor zo verre hy dat daar aanvolk verscheelt niet veel van die der Ter-

den wal gebragt had) geworden waren,natanen, uitgezeit dit, dat zy niet alleen

zo hebben zy dat tot hunne Krissen-ge-bedelagtig, maar ook zeer diefagtig val-
vesten, en scheeden, als ook tot eenigelen. Ly bedienen zig ook, hoewel niet
andere wapenen en lyf-sieraden , latenoveral, van de Maleitsche taal, dog heb-
verwerken, ’t geen van de Nederlanders,ben nog een eigen land-taal.
die in de jaren 1688 en 1689 daar qua-Hun scheeps-vaart en handel strekt

men, vry wat meer opmerking op ditzig al vry verre uit, schoon de Sulthan,
eiland, dan wel te voren gegeven heeft,even als de ingezetenen doorgaans arm,

daten ook grond , om te denken ,en van ruim zo bedelagtigen aart, als de Het welk
dit gond mogelyk op dit eiland zelfTernatanen zyn. Zy hebben ook hegter daar na
viel, hoedanig ool hun berigt toen aangroter en beter vaartuigen, als de Terna- geda ten

gegevenden Ternataanschen landvoogd, den Heertanen, met welke zy zelf tot Batavia Ma-
heeft datThim, geweest is, maar ’t geen nader-lacca, en naar meer andere gewesten, om
hier goud

hand geheel anders als zy dagten bevonde West gelegen, en ook veel naar Ma valt.
den wierdt, hoewel ’er ook eenig wei-nilha gewoon zyn te varen; hoewel het in

nig goud, of daar, of op ’t eiland Saran-zich zelven al mede niet veel beschiet

gani, daar omtrent gelegen, en ’t geenZy plachten ook wel in Amboina in vorige
zy buiten waarheid zeggen ook hun land,tyden te komen, ’t geen hun Edelheden
en onderdanen, te zyn, valt; waar vanden 23. November in ’t jaar 1666. ver-
wy nog iets nader aanhalen zullen.boden.

Buiten deze hof-en hoofd-stadt zegt VerdereWasch, Karet, Ryst, en harten-bee-
stedenmen , dat 'er wat verder om de Zuidsten-vleesch welk gedierte hier zeer over-
hier.van ’t eiland, omtrent dertig mylen van devloedig en vry meer dan koeijen of dier-

rivier, of baey der hoofd-stad, nog eenvoor-gelyk groot vee is, maakt het
andere, Sjambongo genaamt, legt, be-naamste van hunnen handel uit, welke
halven welke ’er nog vier of vyf zyn, allewaaren zy, door, de bank al op een
van een en ’t zelve slegt maaksel, en vanhoogen prys houden, waarom men niet
een zeer slegt aanzien.altyd met hen handelen kan. De koe-

Vlak voor den West-hoek heeft menbeesten en runderen, die men 'er heeft
Isit, in het Noord-Westen Dapit : inzyn wilde, en zo veele niet, als zy we
een grootebaey, die eenige mylen Noor-opgeven , om de menschen maarop te hou

delyker legt heeft men Loeriatoe, en eenden, en te lokken, om ze dus ondertusschen
weinig verder Suricau; al te zamen klei¬uit te mergelen. Een groot deel van hun

t ne opene vlekken; buiten welke men zeerWasch, en Karet, vervoeren zy( als
veel dorpen op dit eiland heeft , die mennaaste by hen zynde) naar Manilha, de

alle niet opgeven kan , om dat hetdehoofd-stadt van ’t eiland Lugon, en
setel tot nog toe der Spanjaarden in dien land nog z2o niet bekent, ja voor den

D2 in-
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voogd, hen gezegt, dat de Engelscheninlander zelf nog al ten grooten deelen
hem weinig tyd te voren verzogt hadderverborgen is, alzo de Sulthan , maar
om daar een vastigheit te mogen bouwen.een gedeelte om de Zuid , en daar om
en hunnen handel daar op te rigten, mantrent beheerscht, en nog in een gesta
dat hy hen dit , schoon zy hem jaarlysdigen oorlog, zo met de berg-woo ders
vier duizend ryxdaalders daar voor gebodendie midden in’t land wonen, nog half
hadden, vlak uit geweigerd had, en voor awild zyn, en by welke men wil , dat
wel om de Nederlanders, die dit in’t jaargoud vast) als met die genen, die in '1
1689 mede verzogten, en die hy dat al be-Noord-Westen van dit eiland, te Dapit
vorens afgeslagen had, hier door geenen Suricau, zich onthouden is
aanstoot, of voet van dit weder te ver-De eerste hebben geen verkeering, dat
zoeken, of hem ’er toe te dwingen, temen weet, dan met de wel opgevoede
geven.Mangindanauwers aan de Zuid- oft-

En dit is de reden , waarom my ditzyde ; by welke zy dan eens met hur
voorgeven van Dampier, als of zy zowasch en goud (dat egter weinig, en
genegen tot den handel met hen warenmaar stof-goud is) handelen , dan weët
vry verdagt voorzomt; behalven dat deneens met de zelve in oorlog zyn.
aart van dezen inlander tot zulken ster-

Maar die om de Noord-West leggen.
ken handel met vreemdelingen, en al 2ozyn, door hunne verkeering met di- van
weinig voor Nederlanders, als voorManilha, met welke zy nu en dan han
Engelschen geneigt is, om dat zy ltyddelen , en daar zy wel naar toe varen

'tvoor hen, als te magtig zynde, en byvan veel ordentelyker omging, dan deze
maken van vestingen, niets zo zeer vreë-berg-woonders, haewel zy gestadig met
zen , dan dat zy onder ’t een of ’t anderden Sulchan in oorlog leggen, en op wel
voorgeven, hun land innemen, en henke hy nu en dan ook al eenige verove
tot slaven maken zulien; waar voor zyringen gedaan heert.
als voorzigtige luyden, onder zeer veelMen wil, dat die van Manilha op dit
betuygingen van hunne vriendschap in alZuid-Weit-einde ook al eenige vastighe
le andere gevallen, goede zoirge dra-den en landen wat beWesten Sjambon
gen, zo wel den eenen, als den anderen,go , en voorby eenige kleine eilanden.
gestadig zeer beleefd, als zy daar aan maaidaar omtrent gesegen, gehad hebben,
begosten te tornen, af zeggende, of hetdaar zy zich schynen te hebben willen
gesprek aanstonds ergens anders op bren-vestigen, en waar van nog eenige ruwe
gende, om te toonen, dat zy geen oorenoverblyfselen te zien zyn; dog het schynt
nog neiging hier toe hebben.dat deze inlanders, gelyk ook de Sul-

Dampier geeft ook voor det de eilan-than, en de zynen, daar toe niet zeer
den van Meangis omtrent twintig Enoverhellen, om vastigheden op hun land
gelsche mylen van ’t eiland Manginda-aan vreemdelingen toe te staan
nao leggen, terwyl hy die in ’t begin vanKapitein Dampier geert in ’t werk van
aat zelve twaalfde Hoofdstuk van zynzyne reize derwaard , en komst aldaar in
eerste deel weer op zestien mylen (een’t jaar 1686, wel voor, dat de zee-voogd,
groot verschil) ten Zuid-Oossen van ditof des Sulthans broeder, gemeenelyk de
eiland plaatst, daar zy nogtans maar watRadja Laoct , dat is zee-koning, en
Noordelyker, dan de Talautsche ellanden.anders ook wel Moelano, of de Gene

en wat nader aan Mangindanao, dan aanraal, genaamt, met de anderen, die hen
de zelve, leggeninhaalden , bedroeft, of eenigzins mis

Ook en weet ik niet, dat daar zo over-noegt, was , als hy hoorde dat zy dear
vloedig nagelen vallen, of dat daar eenigmaar om spyze, en niet om ’er vast te
en veel min overvloedig) goud is. Wasblyven, quamen, waar toe dan of een Lo-

het waar, dat daar zulke vogels vlogen,gie, of valligheit behoorde, om den han-
men zou dat wel haast aan de vederendel met hen, waar na hy zegt, dat zy
dezer arme Mangindanauwers gewaar wor¬zeer verlangden, by contract op te rig
den, die nogtans met alles, dat men ’erten, en voort te zetten , ten welken

ziet, het tegendeel bevesligen. Eneinde, voigens het zeggen van eenen Ka

vielen ’er nagelen, zo zou dat niemandpitein Goodlud, die ’er kort voor hun
beter weten, als de Nederlandsche Oost-komst van daan vertrokken was, ook
Indische Maatschappy, die daar meefteen gezant uit Engeland , om met
aangelegen legt, en die 'er egter nieihen daar verder over te handelen, gewagt
de minste kennis af heest;, dog ik wiwieret.

evenwel gelooven , dat die gewaandtIndien dit alles zo breed is, als hy daar
Prins Jeolie, van welken hy daar spreekt,zegt, zo is dit egter ook waar en aan
hem dat wysgemaakt, en dat ook deons volk, uit Ternate daar in ’t jaar 1694
grootsse reden van den handel, en van degekomen, klaar gebleken, en zo van der
vastigheit, die de Engelschen op Man-Sulthan, als van zyn broeder, den zee
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cember met Zons ondergang eerst voorgindanao gezogt hebben, niet anders dan
de baey, of de bogt , die in 't Zui-met inzigt op de nagelen geweest is,
den of Zuid-Oosten van dit eilandom die of daar, of anders by den mors-

zich opdoet, en daar de vorst zyn hofhandel van deze of gene in de Moluccos.
houd. Tegen agt uuren quam ’er eenils zy daar nu of dan quamen, te be-
praauw van den wal naar hem toe, metkomen.
welke hy in stilte tot voor het eersteDe onze uit Ternate zyn zo weinig
eilandje, dat zig voor die baey vertoont,als mogelyk is gewoon op dit eiland,
en dat Bongat genaamt is, aanquam.of by den Sulthan, te komen, ’t geen

Dit legt vlak voor de bogt;, dog hetegter zo nu of dan , wanneer onze uit-
ander, Sallampongo genaamt, legt watdrukkelyke Gecommitteerden de Noor-
meer naar de Zuid-Oost zyde toe.der-eilanden, onder Ternate gaan, bezoe-

Den tweeden December, quam hyken, geschiet.
s avonds ten vyf uuren in de bogt vanHet is in’t jaar 1607; ten tyde van
Bolak ten anker en dee zeven kanon-Matelief, en in’t jaar 1616, by de onzen

schooten; dog kreeg geen antwoord.al bekend geweest, alzo Joris van Spil-
Het is waar, dat Ey daar nog voor eenbegen ’er den 18. Maart langs zeilde; ook

korten tyd bleef; dog alzo hy daar nietteckent de Heer landvoogd der Moluccos
veel aders verrigtte, dan ’t geen by eenGiliis Seyst, in ’t jaar 1627, iets van de
nader togt van hem voorviel, zo zulleneilanden Mangindanao, en Sarangani, in
wy dit op zyn plaats verhaalen.zyn algemeen berigt van de Moluccos,

In’t jaar 1694, waren daar ook weder
211.

eenige Engelschen geweest, die den Sul-Il kan niet merken, dat ’er eenige van
han verzogten, om een vastigheit op ditde onze, onder de regeering van de Heeren

-iland te bouwen, waar voor zy hemPadbru ge,of Lobs, geweest zyn; maar het is
aarlyx vier duizend ryxdaalders aanbo-zeker dat 'er verscheide Cecommitteerden

’t geen hy hen , om de bevorensden ,uitTernate, zo onder de Heer Thim, als
gemelde reden, afgeslagen had.onder de Heeren, Kops en van der Duin-

Zy hadden toen van de Mangindanani-ja zelf al by de Heer de Jong 's tyd geweest
wers een fracie meenigte van Coelit La-zyn, om na goud te zoeken, en na te
wan ( zynde een boom-bast, die by na devorschen, of het daar viel.
zelve reuk als die der nagelen heeft, voorDat 'er de Luitenant, Meinderd de Roi,
al, als men ’er de olie van overhaalt) inin’t jaar 1689, onder anderen geweest is.
verwisseling van lywaaten, die zy daaris zeker, alzo hy in persoon, uit naam
bragten, tegen zes ryxdaalders het Pikol, ofder Nederlandsche Maatschappy twee dui-
de honderd en vyfen twintig pond, en dustend ryxdailders aan dien Sulthan , om
ook vyf of ses Pikol Karet tegen vyf ener een vastigheit , te mogen bou-
zestig ryxdaalders ’t Pikol, en eenig Waschwen, dog te vergeefs geboden heeft,
tegen drie en twintig ryxdaalders ’t Pikol,lzo die hem dit zeer bel-efdelyk wei-
ingeruilt; dog goud , zy wel ’t meestgerde

hadden zy niet het minstezogten ,In’t jaar 1693, onder den Heer landvoogd
bekomen.van der Duin, is'er de Vaandrig, Davia

Het verder berigt, dat de Gecommit-Hack geweest, die, by 't bezigtigen der
teerden de geheim-schryver Pieter Al-Voorder eilanden , Tagulanda, Sjauw,
stein, en de Vaandrig Haak, by hun teSangir, enz. den 22. November, na zyn
rug-komst van daar in’t jaar 1694, denvertrek van ’t eiland Sjauw hoorde, dat er
28. Maart aan de Heer van der Duinzes Engelsche schepen op Mangindanao,
gaven, bestont daar in , dat op dit eilandgekomen en reeds geweest waren.
voor de E. Maatschappy gansch geenDit vernam hy van eenige praauwen,
voordeel te doen was aangezien dezedie van ’t eilandie Sarangani quamen, al-
volkeren zelf met hun eigen vaertuigen,waar hy nog dien zelven dag het anker
en Jonken naar Manilha , Batavia, Ma-

wierp.
lacca, en zelf tot in Siam voeren.Den 23. 22g liy een praauw van Man-

Ook getuigden zy ondervonden te heb-gindanao, dat niet verre hier aflegt, ko-
ben, dat het meeste goud, ’t geen menmen aanscheppen, waar in de zoon van
daar vond, of van Manilha door de Span-sen Koning van Candahar was, een vorst.
aards, of hun eigen ingezetenen, of an-die regt op eenige dorpen, die op Man-
ders door de Engelsche roovers, daar ge-gindanao zelf leggen, heeft (gelyk wy
bragt wierdt.rier na breeder zien zullen) en dat ook

Deze twee eigen Gecommitteerden zyn Alstein,de reden was, waarom deze Prins van
en Haaker door den zelven landvoogd, den Heezynen vader daar naar toe gezonden was. in ’t jaarvan der Duin, in’t jaar 1694, den 21. Octo-Den 24. van die zelve maand, vertrok 169hier

ber met de Fluit den Bril weder naar toe-Haak van Sarangani, of Carongan, naar
gezonden.Mangindanao, en quam den eersten De-
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Zy quamen den 22. November omtrent van’t regt van den Koning van Candahar

de eilanden van Sarangani, en bevonden die op ’t eiland Sangir woont ) ’t zy op
gelyk meermalen te voren) dat die vol¬ dat eiland, ’t zy op het ryk van Boewis-

keren voor de Mangindanauwers zeer be- san in den bogt van Boetoewan , op't
vreest waren, gelyk zy aan hen ook voor- eiland Mangindanao gelegen, te spreken
gaven ( vlak tegen hun beter weten, waar alzo hunne belastinge dit niet medt
af wy in’t korte ook het tegendeel too- pragt; maar van verre alleen eens te zien,

'tnen zullen) onder dezen vorst te staan, hoe het daar, en op Mangindanao, nii al
gestelt was.geen ook de cenige reden was, dat zy

niets (zo zy zeiden) voor hen te verhan- Cy vernamen zeer naauwkeurig, n
door verscheide bedekte , en egterdelen hadden, ja dorsten niet eens aan 0¬

kere wegen, of hier, op Sarangani-boord komen, en dat, vermits de Sul-
ook eenig goud viel, dog zagen nogthan haar onder zulken dwang houd, dat
vonden daar van niet den minsten schyn.zy, buiten zyne kennis, niet het minste
Ook bevonden zy, dat men in een ganschaan eenige vreemdelingen verhandelen
aar ten hoogsten niet boven twee of dricdurven; een zaak, die hy hun ook ver-
Pikols karet vond, ’t geen zeer veel ver-bied, om de reizen der vreemdelingen

daar onnut te maken, en om hen te ver- scheelde, van ’t geen vorige Gecommit-

pligten , daar noit meer te komen, veel teerden zo hier af, als ook van’t goud,
daar vallende, aan de Heer Thim opge-min uit inzigt van eenige voordeelen.

geven haddendie daar zouden te doen zyn, ten eene-
maal te komen nestelen, en hem dus nog Terwyl zy nog hier waren, bejegende
banger, als hy reeds is, voor ’t verliezen hen den 23sten der zelver maand, de zoon
van zyn land te maken. van den Koning van Candahar, de Prins

Deze Saranganiers zeiden hen, dat 'er alimboeta ; die hen wegens zyn va-
nog in dit zelve jaar, pas na hun vertrek ders regt, als Koning van Boewislang,
van daar in Maart, zeven Engelsche sche- op dit eiland, en den bogt van Boetoe-
pen geweest; en dat nu nog eenige der wan (dien men tot nog toe geoordcclt
zelve daar waren. Zy voegden hier by, had onder de Spanjaarden te staan) dit
dat de Mangindanauwers onlangs vyf Co- navolgende berigt gaf-
racora ’s met wasch daar van daan , en Hy zeide, dat het eiland Sarangani,
naar hun land, gevoerd, en dat zy geen mitsgaders Haloema, Malita, Kassic, La-
wasch, goud, karet, enz. te verhandelen don, Taroena, Daboe, Usoe (daar men
hadden. wil dat een goud-rivier is, die, alleen by

Wanneer egter Alstein, kort daar aan zware afwatering, en dan egter maar
te Manigindanao quam , bevond hy, weinig goud geeft) Saloegoe, Malcepe,
dat die maar twee Engelsche in getal ge- en aldus alle die landen van Sarangam
veest, en dat de zelve van den Sulthan, af tot Lajine, in den voornoemden bogt
toen Rabbman genaamt, zeer wel ont- gelegen, den Koning van Candahar bui-
fangen , dog al weër vertrokken wa- ten alle tegenspraak toequamen, en de
ren, zonder dat hy egter hooren kon, in woonders zyne regte onderdaanen wa-
dat 'er tusschen hen en de Mangindanau- ren; en dat de Mangindanauwers daar
wers eenig verbond gemaakt was, omtrent wel eenige dorpen , die hen

Zy hoorden ook , dat de Engelsche igen waren, en die liy niet noemen kon,
Kapitein, of koopman Mode, met het schoon die wel de helft van de bogt van
scheepie den koopman (groot drie hon- Boetoewan uitmaakten, dog egter niet
derd lasten en met zes en dertig stuk- het allerminste regt op deze gemelde lan-
ken voorzien , zo uit schryvens van den den had.

6. October 1681, van de Heeren uit het Hy zeide ook hier nevens ,, dat hy
vaderlandt bleek) in’t jaar 1688 daar ge wel wist, dat Sulthan Rabbman voorgar,
weest, en in het begin van ’t jaar 1689, dat dit alles ook zyn land, en de landza-
na ’t vertrek van de Nederlandsche Ge- ten zyne onderdanen waren, en dat hy
committeerden, den Luitenant Meindera als opper-vorst, dog niet anders , dan
de Roi, en den Stuurman, Barend Brou- by enkele aanmatiging, en wegens ’t je-
wer, zonder iets tot ons nadeel daar genwoordig onvermogen van den Ko-
verricht te hebben, te rug gekeert was, ning zynen vader daar over heerschte,
met toezegging van weder te komen, ze- t geen hy zo lang zou moeten dul-
dert welken tyd er geen Engelschen ge- den , tot dat hy door een magtiger
weest waren. hand in zyn regt zou ondersteunt wor-

Vermits Haak, en Alstein nu zulken den.

vreeze in deze Saranganiers bespeurden, Om nu dit regt van zynen vader op
en hen met zo veel bekommering hoorden deze landen nader te staven zeide hy,
zeggen, dat zy onder Mangindanao stonden dat zyn groot-vader, Daro Boewissang,
oordeelden zy voor dien tyd best, niets op Daboe, wel eer zelf in persoon nie
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nings van alleen ’t gezag gevoert, maar dat hy ook
Candanar in zeer goede vriendschap met de vader
opeenge van dezen Sulthan Rabbman, Sulthan
landen

Borphat genaamt , de zoon van Corolatvan Man-
geweest zynde, geleeft, en dat hy mefgindan ao.

hem niet alleen nooit eenig geschil hier
over gehad heeft , maar dat de een er
de ander vorst hunne magt by een ge-
voegt, al die bogts-volkeren overwon-

nen , en te zamen zo verdeelt hebben, dat

ieder van hun de helft deugdelyk bezitten
zou, gelyk ook zederd, gedurende het
leven van beide deze vorsten, altyd ge-
schiet is, en dat deze jegenwoordige Sul-
than de eerste was, die maar eenigen
tyd herwaards , by ’t onvermogen van
den Koning van Candahar , waar af hy
kennis gekregen had , nu inbreuk daa
op had beginnen te maken.

Ja, ’t geen nog verder ging, en zelf
nog by ’t leven van dezen vorst geschied
en derhalven een iegelyk zeer wel be-
kend was, dat de broeder van zynen va-
der, den Prins Simpinie, nog niet lang
geleden op Daboe geregeert, en na des
zelfs dood, de Princes Balana, zyn va
ders zuster , de regeering dezer landen
aanvaard, en de zelve nog in zyn vaders
naam ( wat ook de Sulthan van Mangin-
danao van zyn regt zwetzen mogt)in
handen had.

Dit alles, zo ordentelyk by hen ge-
hoort, hoewel met geen bezegelde brie-
ven bewezen, dagten zy op zyn tyd, en
by goede gelegenheid , nog wel eens
tot hun voordeel te doen dienen , wan
neer 'er te Mangindanao eens af mogt
gesproken werden; te meer alzo deze

Koning van Candahar, volgens 't ver
drag, met al de Celcbische onvermogen-
de Koningen, onderzaten van Ternate,
in ’t jaar 1677 gemaakt, niet alleen een

onderdaan der E. Maatschappy voor zo
verre geworden is, maar om dat hy zedert
het jaar 1677 al die bogt-volkeren, en
Sarangani mede aan de E. Maatschappy,
als zynen over-heer, afgestaan heeft.

Zy onderzogten, terwyl zy nog hier
waren, wat handel de E. Maatschappy
hier jaarlyx zou konnen hebben, indien
zy daar toe mogt overslaan van hier te
komen handelen, en bevonden, dat, zo

de Mangindanauwers het niet en beletten,
zy hier jaarlyx wel vyftig Pikol wasch.
tegen drie stuks Guinees lywaat ’t Pikol,
en omtrent drie Pikol karet, of schild-

padshoorn, ten uitersten gerekent, tegen
tien stuks Guinees lywaat het Pikol, zou-
den bekomen, en dat dierhalven de win-

sten, die daar op al vallen mogten, de
onkosten van dezen togt niet zouder
konnen goedmaken ; ten ware dat ee-
nig stof goud, dat zy zekerlyk bevon-
den hebben, daar in de rivier (hoewel
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van weinig belang) te vallen, door den

tyd daar in zo veel grooter meenigte mogt
komen aan te groeijen en af te stroomen,
dat het de pyne waard zou zyn,daar eenigen
handel te vestigen; in hoedanigen geval
de E. Maatschappy dit regt, daar zy zich
nu zo veel niet aangelegen laat, den Sul-
than zeer wel zou weten te doen erken-
nen , en hem door hare wapenen ver-
leeren, een anders landen, en veel min
de hare, na zich te nemen, en te roo-
ven

Na dat zy dan nog op dien zelven dag, den
23sten November op den avont van Saran-
gani naar Mangindanao vertrokken waren,
quamen zy den derden December in de baey
van Bolak, en zoverder voor de rivier Pay-
goewan ten anker, alwaar zy hoorden,
dat des Sulthans oudste dogter den 22sten
November overleden, en dat de zelve met
den Koning van Boajang, een vorst wat
Westelyker gelegen, en met welken hy

te voren altyd geoorlogd had, getrouwt
geweest was

In de tyd van den landvoogd Thim.
had deze Sulthan de Boajangers al zo veel
moeite aangedaan, dat de Prins Sjamsia-
lam, de wettige, dog van hem toen ver-
stooten Koning der Boajangers , dien
hy nu maar voor een Orangkay, of Dorps-
hoofd agt, in Ternate daar over quam
klagen, en de hulp der E. Maatschappy, van
dien landvoogd, verzoeken, om hem, zo
’t mogelyk was, in zyn ryk te herstellen;
’t geen met het belang der Maatschappy

aldaar, wegens andere troubelen in Ter-
nate zelf, onder de regering van dien
landvoogd ontstaan, toen zo niet over een
quam; ’t welk dezen vorst dan nog stou-
ter in zyne vuile aanmatiging daar, en op
de verdere landen in den bogt van Boe¬
toewan, heeft doen voortgaan.

Na dat zy de gemelde rivier vyf mylen
opgeschept waren, quamen zy by het
groot dorp Noeling ,daar hy nu zyn
hof houd , ’t geen hy bevorens in de
Hoofd-Negry ,Kattitoewan, die vyf
mylen hooger de rivier op legt, plagt te
doen.

De zoon van des Sulthans broeder (die
zich nu de Generaal Moelano noemen
laat ) de Prins Rabbman Ibn Thumra
genaamt , geheel op zyn Spaansch uit-
gedost, quam hen met veel stoet, en
statie, ten teeken van des vorsten agting
voor de E. Maatschappy, en voor haare
gevolmagtigden, inhaalen.

Voor den vorst zelf verschynende, dien

zy met een matige lyfwagt van goed
schiet-geweer voorzien, omringt von-
den, wierden zy van hem zeer vriende-
lyk ontsangen.

Zy leiden ten eersten de reden van
hunne komst open , en zeiden , ver-
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scheide soorten van lywaten mede gebragt Terwyl zy hier waren, wert hein by Nieuwe
te hebben, om die tegen goud, wasch, verscheiden nieuw-ingekomene berigten berichten

van deschildpads-horen, katsjang, (een soort van verzekert, dat de Mangindanauwers jaar
vaart derboontjes) ryst, en wat dies meer ’er we lyx niet alleen naar Manilha, maarook Mangin-

zen mogt, dat hun gading was, te ver- veeltyds naar Macassar, Batavia, Nalac danau-
ruilen. wersca, Siam, en zelfook naar Madraspatan

Hy zeide, dat hem dat zeer aangenaam (de hoosd-plaats der Engelschen in In-
en hy ook zeer genegen was om de dien, op de Kust Choromandel gelegen,
vriendschap met den landvoogd der Mo voeren
luccos te onderhouden; maar dat hy var En vanZy hoorden ook van een Ternataansche

Engel¬elks maar zeer weinig had Chinees, hoe grooten schade de Enge
schenHy voegde daar by , dat dit alles wel gelschen , by hun laatste aanwezen al hier

tot hun dienst was; maar eischte vyf en daar, geleden , en hoe zy wel sterk
twintig ryxdaalders voor een Pikolwasch, by den Moelano aangehouden, en hem
betuigende, dat hy 'er in Manilha dertig in ’t eerst ook (door de groote somme
voor krygen kon; dog dat hem veel meer die zy jaarlyx boden te geven al eenig-
als dat aan de vriendichap der E Maat zins bewogen hadden, om in den bogt
schappy gelegen, en dat dit ook de eeni van Boelak een vesting te mogen bou-
ge reden was, waarom hy hun dit zo veel wen; maar dat hen dat eindelyk plotze-
beter koop geven wilde. lyk, alleen om die reden, afgeslagen

Even zo onbescheiden eisch deden zy om dat zy het zelve den Hollanceren
voor hunne ryst, die de landvoogd onge- geweigerd hadden, en die daar uit reden
lyk beter koop van Manado krygen kon, van misnoogen, zo zy het hen mede niet
en naar welke zy dierhalven al zo weinig, tocstonden , zouden konnen opvatten
als naar hunne koe-beesten bieden dorsten beide welke zaken zy dus veel liever ont-
voor ieder van welke zy zeiden, dat de wyken wilden, alzo zy niet gencgen wa-
Engelschen (die ’er nogtans zedert ’t jaar ren, moeite met de zelve te hebben of

1689 niet geweest waren) vyf en twintig ook niet , om vastigheden aan iemanc
of dertig ryxdaalders betaalt hadden; maar t0e te staan.Viel hier nu voor de

voor een Pikol wasch boden zy hem Engelschen zulken soberen winst Cn

twintig, en voor een ryxdaalder zwaarte zogten zy daar egter een vastigheit t0
aan stof-goud, twaalf ryxdaalders ; waar bouwen, zo kon dit nergens anders p
na hy (die toch geen handel met haar zien , dan op de specery-handel, alzo dic
zogt) niet eens hooren wilde. de kosten rykelyk goed maken kon.

Zy verzogten hem ook,'t geen wel Dat Kapitein Swan daar om zyn goud.
de voornaamste reden van hunnen togt en barze taal tegen de Grooten, doc
was, daar een Logie te mogen bouwen, slagen was, wierd hen van veclen bevel
over welk verzoek zyn Hoogheit, en alle tigt.
zyne Grooten zeer verzet stonden, zeg- De Prins Boelagos, des Sulthans zoor
gende de Moelano (hoewel toen met den deed hen op den 17den van de zelve
Sulthân, zynen broeder, in het beste ver maand, op welken dag zy hem bezogten
stand niet) niet in staat te zyn, om daar verscheidene onnoozele vragen ; dog als
op zo schielyk te konnen antwoorden. zy hem van den handel aanspraken, zo

De Sulthan verzogt, dat zy onder- quam het alles daar op uit, dat zy dan
tusschen met hun schip, dat buiten nog drie of vier maanden daar dienden te bly-
lag, de rivier maar op, en voor de Ne- ven, en met hun schip voor de Negry te
gry komen wilden, dat hy ondertusschen komen, in welk geval hy hun goude ber-
over de middelen, om hun nader genoe- gen beloofde
gen zo in den handel, als in het verdere, Zy zagen hier ook by niemand eenis
te geven, met zyn Grooten zich nader goud van belang, dan alleen by den 5ul
beraden zou. than, en zynen broeder, of der zelver

Dit zeide hy, in hope, dat ondertuf- bloed-vrienden, die daar af redelyk wel
schen de kiel en beneden-huid van hun dog egter maar voor eenige lyf-sieraa-
schip mogt opgegeten, en zy dus mogten den van krissen , sabels, en andere ge-
genoodzaakt worden, alles, ’t geen zy vesten van geweer, en wat dies meer is,
mede gebragt hadden, daar te laten of voorzien waren, behalven dat hare vrouwen
zulk een wyze, als hy 't begeerde ; dog en dogterszig daar van mede zeer wel be-
dit ontschoot hem t’eenemaal, alzo 21 deeld vonden.
hem zeiden dit tegen hunnen last, en de Men zeide hen ook, dat alle de
moeite niet waerd te zyn, vermits zy last koopmanschappen, daar jaarlyx te beko-
hadden, in 't korte te vertrekken, en men, ten uitersten maar vier honderd, en
weder naar Ternate te keeren. gemeenelyk maar twee honderd en ook

Zy kenden die rivierbeter, als hy dagt, er wel maar acht en vyftig Pikol wasch
sneden hem daarom die pas op deze wyze af. haalen konden, en dat die daar zelfs
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nog niet vielen, maar van Sarangan
meest, en ten deelen ook uit den bogi
van Boetoewan, en van Boajang, moc-
sten gebragt werden; welke dan nog tot
den naasten prys vyftien of zestien ryx
daalders het Pikol beloopen zouden, wel-
kers allergrootste winst de onkosten var
zulk cen reize niet zou konnen goed maken

By een nader gehoor, dat hen den Sul-
than verleende, wierden zy , nog veel
statclyker dan te voren, door den Vorst,

en zyn broeder, den Moelano, of Ryx
bestierder, zelf aan strand ingehaalt, en

zeer minnelyk ten hove geleid
Hun eerste gesprek bragten zy weer op

het maken van een Logie aldaar, alzoo
hen anders niet wel mogelyk was, daar
te komen handelen ; maar de Sulthan
die niets minder dan dat zogt, en ook de

op eerN dsaniden dit aansto.10c12129

inder gesprek, toonende beide niet gene-

gen te zyn dit aan iemand toe te staan-
schoon hen de Engelschen (’t geen zi
herhaalden) jaarlyx vier duizend ryxdaal
ders hier voor belooft, het welke zy ool
(na hun voorgeven) nergens anders om
hen afgeslugen hadden, dan alieen om dic
van de Nederlandsche Maatschappy geene
de minste reden van misnoegen te geven,
aan welke zy dat bevorens ook al mede
geweigert hadden, om in het toekomen
de het zo veel te beter ook andere te kon-

nen afslaan; gelyk zy zeiden nu al ver-
scheide maalen ook aan de Spanjaarden,
die 'er een op Sarangani verzogt hadden
te bouwen, gedaan te hebben

Dit noodzaakte hen, om hier af niet

meer te sprcken; weshalven zy weder iets
van ’t goud, ’t geen daar vallen mogt,
begonnen te opperen, dog bevonden, da
oodaaur invoorhen niets te doen, nox te
hopen was

Eindelyl begonnen zy met den Sulthaan.oorste
Jo2

nn 10g vn cen crger Hoofdssul, daur by
Sultha nog  mecr tand-pyn van lerccs, te spic
van

n, en hem het regt van den Roningrecht dc-

oning n Candahar op het ciland Sarangani
van Can- cn op al die voornoenmde plaatsen, in der
a

ot van Boetoeuran, onder de naam var
Ord

het koninkryk van Boelissang, gelegensout

doorhen in zyn volle kragt en luister wel voor te
tegeng stellen; dog die Vorst loochende daar iets
sproken. af te weten, en alle de Grooten, en vec

mindere, daar tegenwoordig, hielpen hen

dat zeer stout, en onbeschaamt staven

20 dat zy, om in geen verdere verweide
ring met hen te geraken, voor dien tyd
best keurden , daar af te stappen, en dit

tot een beter tyd, en ’t bekomen van uit-

drukkelyken last om daar over te hande-

len, uit te stellen.

Zy verzogten dan alleen , een togtieTver-
zoek, om naar den bogt van Boetoewan te moger
een tocht doen; maar dit stondt den Vorst alzo wei

I. DEEL.
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nig, als t verzoek om een Logie te naar de
bocht vanbouwen aan, alzo hy vast stelde, dat dit

Boetoe¬
geensins tot zyn, en mooglyk tot hur

wan tevoordeel dienen zou; weshalven hy en de
doen
mede af-Grooten, die daar over als verbaast ston-
geslagen.den, vlak nit zeiden, dat ze hen hierop

schoon zy dat nog al eens verzogten, niet
anders konden antwoorden, dan dat zy

daar toe geen verlof konden, nog zouden
verleenen.

Zy spraken egter den Moelanonog eens
in het byzonder aan, die nu alleen by hen
zynde, wel zeer hoog opgaf van nader

re¬met den Sulthan, zynen broeder over t
maken van een Logie, en ’t middel van

cen vasten handel te willen, en te zullen
spreken; dog zy merkten, dat alles, wat
hy van zyne hooge agting voor de Neder¬
landers, en van de grootheid van zyn
oorlogs-daden en trouw voor hui spral,
enkelyk maar gericht was, om zo lang
zy hier waren, in hunne goede gunst te
staan, of eenig fraai geschenk byzonder
van hen, was ’t niet door hunne milda-

digheid, ten minste op zyne beleefde en
syne bedelary, te bekomen

Om nu te toonen,dat dit aan hem niet Vieyery
van denscheelde, zo zeide hy hen klaar uit, dat
Moelanohy ’er niets tegen had, en het zeer goed
tegen de

keurde, maar zy wisten ook zeer wel.
C1te.

dat het vermogen van zyn Excellentie
gedurende de verwydering tusschen hem
en zyn broeder, zeer kleen, en dat het
derhalven maar ydel zwetzen en ook
gansch zyne meening niet was

Hy deed hen de eer ook, om hen nog
al meer te vleyen, van hen zelf by zich
ten eeten te noodigen; dog zy floegen
dit met beleefdheid af, beklagende zig aan
hen wegens den slegten Tabak dien men
hen verkogt, en wegens de geringe ho-
ne dic men hen gegeven had, van daar
oit wcder te komen handelen, alzo zy

allcs op tc hoogen prys hieiden.
nogge-Voor hun vertrck kregen zy

legenheid, om van een Chinces zyn zoon
ter sluile zeven Pikol wasch tegen achtien
ryxdaalders ( in weerwil van des Sulthans
verbod aan hem zelf gedaan) en daags 'er
aan nog vyf Pikol, tegen dien zelven
prys, van den Moclano zelf te bekomen,
en die behendig aan boordt te krygen

Ook bevonden zy, dat daar zeer wei-

nig kleeden met winst te vertieren waren,
vermits zy die zelf, ter plaats daar zy
vielen, zo veel, en tot zo goeden koop
gingen halen, dat het de moeite al mede

niet waardig was,die daar naar toe te voeren.

De voorname magt van dezen keizer
nu hadden zy by een zeer naaukeurige na
vorsching van alles by verscheide beken-
den aldaar, bevonden hier in te bestaan,
dat de landstreken van Sjambongo , en
Bassiloa, ruim honderd bemande Cora

E Cora ’s

Des Kei-

zers magt
hier
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Cora ’s van oorlog uitleveren, en dat de naar ’t ciland Mangindanao, en de verde-
Sulthan buiten dien nog wel acht of tien re eilanden daar omtrent wegens eenige

duizend man van zyne Mangindanauwers zaaken van groot gewigt die daar te
te veld brengen, en vyf honderd Cor- verrigten waren, te doen; En wel het
Cora ’s van die zelve Natie ook ter zee meest, zoo ik geloove, daar op ziende,
uitrusten kan; hoewel zy zeiden, niet de om eenige Europeers, die zig daar zog-
minste omstandigheden, die daar na ge- ten vast te maken , ’t zy door een ver-

leken, gezien te hebben, en dierhalven bond met dien Sulthan, ’t zy wel op
ook dat niet anders, dan voor een snor eenige andere wyze, daar van daan te
kery, waarschynelyk uit zyn eigen mond houden.

om andere te meer af te schrikken geko¬ Op dit schryvens nu der Heeren Ze- Tocht

ventienen hebben hunne Hoog Edelhe- der onzenmen, te konnen opnemen: Want behal-
derwaartsven dat dit een arm Vorst in zich zelven den tot Batavia den 16. Februari, in
in’t jaar

is, zo is hy , ook zo al aangemerkt, nog jaar 1700. goedgevonden Paulusde
1700.

niets zonder de berg-volkeren, die gedu Brievings, Kapiteim, en hoofd der Mili-gedaan

nde1rig met hem oorlogen, en de volkeren tie in Ternate, als zec-voogd en hoofd
opzicht

uit de bogt van Boetoewan, die hem ’t tot uitvoering van deze aanzienelykc
van Kapi-

meeste, dat men by hem vind, toebrengen Commissie, aan te stellen. Waar op ook tein de

Zy zagen hier veel Chinezen, die Brievings.of
Ofde zelve met genoegzaame magi

door ’t houden by de Mangindanauwsche den 15. Juny des zelven jaars doorden

vrouwen, en ’t krygen van kinderen by landvoogd, den Heer Rooselaar, en den
de zelvc, of door ’t opeeten van hunn raad aldaar, derwaart gezonden is

vaartuigen, van de worm in de rievier Wat hy daar cigentlyk verrigt heeft,
of wel door beide die zaaken te gelyk, is mynoit regt gebleken; dan dit wel dat hy
zig genoodzaakt gevonden hadden , daar in ’t begin van January in ’t jaar 1701.
te moeten blyven; te meer, alzo deze ziek zynde, wederom in Ternate geko-
Vorst niet anders zoekt, dan de vreem men, en op den derden dag 'er na (waar-
delingen, zonder onderscheid, eerst uit schynelyk op Mangindenao vergeven
te mergelen, en de zelve, als zy naakte den derden der zelven maand overle-
wormen geworden zyn, na zyn hand te den is, hoewel andere zyn dood op den
stellen, en in den oorlog tegen zyn vyan zesden stellen. Dit doet my gissen, dat
den te gebruiken ; gelyk hy zelf met hy wel mogelyk, ziende met zagtheid
Kapitein Swan, en de verdere Engelschen. met dit voik niet te regt te raken , met
in’t jaar 1687 daar aan land door Dam- hardheid, en geweld getragt zal hebben
pier en hunne Makkers gelaten, ook ze daar een sterkte, in weërwil van dezen
gehandelt heeft. Vorst, te maken, en hem dus  ’t z1

Zy verzogten dan zeer vriendelyk hun volgens zyn geheimen last, ’t zy buiten
afscheid in ’t einde van December van de zelve, een bril op de neus te zetten,
den Sulthan, en de Grooten, die hen dit die hem vry wat klemmen zoude; het

met veel betuiging van hun genegenheid, welk de Vorst mogelyk tydig ontdekt
en met toezegging van in ’t korte een behendig belet, en te gelyk egter, vol¬
vaartuig naar Ternate, en een naar Bata- gens hunne handige wyze in dit stuk,
via met schryvens van zyn Hoogheid ook bezorgt zal hebben , dat Kapitein

Die daaraan den landvoogd der Moluccos,en de Brievings zulk een papje in ’t ligchaam
221aan den opper-landvoogd van Indien, te gekregen heeft, waar op hy gerust zyn

schynelyk
zullen zenden, toestonden; waar op21 kon, dat hy daar nooit wederkomen, envergeven
ook ten eersten naar Sarangani , daar zy is.zig een ander ook aan hem spiegelen zou-
den 6. Januari in’t jaar 1695 aanquamen om voortaan inmet hun wat omzigtiger te
wederkeerden, bevorderende met zo veel leven, en geen dingen te ondernemen,
spoed, als hen mogelyk was, hunne weder die hun de bekommering wegens hun
reize naar Ternate, waar toe zy regt toe land, of ook eenig ander ongenoegen,
regt aan, nog wel een groote maand van zouden konnen geven
nooden hadden Zeker Vaandrig heeft my berigt, dat

Zo het my toeschynt, is 'er na dien die togt byzonder gezien zou hebben,
tyd over dit stuk door den landvoogd der om den Sulthan tegen eenig Vorst, op
Moluccos, naar Batavia en door den een naburig eilandje woonende, te hel-
opper-landvoogd van Indien naar het pen; dog dat hy met den zelven al voor
vaderlandt geschreven, en dit ter verga- zyn komst op Mangindanao zou bevre-
dering der Heeren Zeventienen in ’t jaan digt geweest zyn, daar by voegende, dat
1698, van zo veel gewigt geweest, dat Kapitein de Brievings daar grooten over-
zy by hun schryvens van den 22sten Octo- vloed van Porcelyn, beter koop dan op
ber des zelven jaars aan hunne Edelheden Batavia, ool vier Chinesche Jonken (een
tot Batavia geordonneert, en aangeschre- bewys dat daar toen grooter handel, dan
ven hebben, om een uitdrukkelyken tocht te voren, was) en veel goud gevonden,

en
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en dat by dien togt met een schip, en een
galjoot, ondernomen , dog van veertig
soldaten, en vyftig matroozen, maar ze-
ven gezonde mannen te rug gebragt had.

Wat naburig Konink dit nu zyn zou,
waar mede hy overhoop gelegen zou heb-
ben, kan ik niet bedenken, ten ware dat
het de Koning van Candahar, of Boe¬
wissang, wegens zyn regt op ’t eiland
Sarangani, en op het ryk van Boewissang,
in den bogt van Boetoewan, mogt ge
weest zyn; maar dan heeft het meer schyn
dat deze tocht om dien Vorst tegen den

Sulthân, in dit zyn regt te handhaven
zou aangelegt, en dat er dan ook geen
vrede buiten kennis der E. Maatschappy

nog voor de komst van dit hoofd kon

nog zou gemaakt zyn.
Ik meen ook op zekeren tyd verstaan

te hebben, dat een deel van zyne last be
helsde , om de eilanden van Meangis, niet

verre van Mangindanao, en tusschen her
zelve, en de Talautsche eilanden , dog
wat nader aan Mangindanao gelegen, te
gaan opzoeken, die wat nader te beschou
wen , en voor al eens na te vorschen, of

daar ook nagelen, of andere speceryen
vielen, als mede of eenige Europeers (ge
lyk het gerugt liep) zich zelven daar
zogten vast te maken, en dus meer aan
leiding tot het suiken der speceryen van
de afgelegene eilanden te geven

Het waarschynelykste van dit alles komt

my nog ’t eerste voor, te weten, dat de
Brievings getragt heeft op Mangindanac
een vesting te bouwen, hoewel hy (in-
dien ik zeker vriend , die dit zeer wel
meende te weten, geloven mag) by zyne
wederkomst het grootste genoegen aan
den landvoogd en raad hier mede nier
gegeven, en buiten eenige last dit zou
gedaan hebben; om welke reden hy ook
oordeelde, dat hy ter goeder uure gestor
ven was, alzo hem dit, in de plaats van

hooger bevordering, nog veel moeite.
zou gegeven hebben; te meer, alzo de
ervarenheid aan veel getrouwe en wel
meenende dienaars der E. Maatschappy
tot hunne smerte geleert heeft, hoe ge-
vaarlyk het is een hagchelyke zaak, zelf
met last daar toe, te ondernemen: want

indien het gelukt, zo is het maar pas

wel; maar zo het mislukt, zo heeft de
eerlykste en verstandigste man veeltyde
moeite gehad, om zig door de dubbel-
zinnigheden van zyn last heen te redden,

en zig 'er vry af te pleiten, vermits men
het dan wel zo gezegt, maar altyd an-
ders, als hy 't begreep, verstaan heeft
En dit zyn wel dubbele, maar zeer quade
strengen om den arm van de vermogen-
den, die gemeenlyk dienen, om den min-
deren te verworgen, hoe eerlyk, voor-
zichtig, en neerstig hy ook zou mogen
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toewezen (alzo die gene , die 'er last
gaven, noit schult 'er af hebben) ten
ware dan dat hy, een man van middelen

zynde , gelegenheit hier door had , om
anderen die ’t hem doen, te konnen ver-
duuren, of , door ’t verstandig gebrui-
ken, en plaatzen van zyne penningen,
middel wist te vinden, om daar spoedig
door heen te slaan; want geld is de ziel
van de wereld, en de eerste beweger van
veel raderen, zo wel in ’t Oosten, als in
het Westen

Ik heb bevorens al gezegt, dat het de Waarom
Mangin-gewoonte der Ternataansche landvoog-
dinao inden in voorgaande tyden niet was Man
vorige

gindanao, of wel, de landen daar op, er tyden van
hier nietdaar omtrent, hun toekomende, te gaan
bezogt is.bezoeken, en dit geschiedde om geen re-

denen van nayver aan de Castilianen te
geven; hoewel zy op de landen, aan de
West-zyde van den bocht van Boetoe

wan, en in ’t ryk van Boewissang gele-
gen, als zynde Erflanden van den Koning
van Candahar, volkomen recht hebben,
’t geen zelf zo verre gaat, dat, vermits
die Vorst deze landen aan de E. Maatschap-
py, overgelaten , en zich maar als een
Leen-heer van haar zedert gedragen heeft,
daar geen Koning, dan door de E. Maat-
chappy, mag aangestelt, of bevestigt
worden.

Dit Mangindanao dan alleen mag door De

land-den landvoogd der Moluccos zelf in per
voogdzoon om die reden, en om ’t uitdrukke
ler Mo¬

lyk verbod van hunne Hoog Edelhedensluccos

maghienin’t jaar 1677 den 28. December aar
niet ko-den zelven, niet bezogt werden. Dat
men.

egter geenzins belet , dit haar voor-

noemd regt op de gemelde landen tegen
de Koningen van Simoay, (een dorp aan
de Oost-zyde van de bogt van Boetoe-
wan) die zich anders Sulthans van geheel
Mangindanao laten noemen, in alle ma¬

nieren staande te houden, ’t geen jaarlyx
getoont word, en gebruikelyk is, met aan
de Ternataansche borgers, en vry-lieden, en

Maar
aan deze en gene eilanders zonder onder

vry-lie

scheid verlof te geven, om derwaards ten den wel.

nandel te vaaren; dog volgens last hunner
Edelheden in’t jaar 1668, den 11. Janua-
ri mogten geen barken van Mangindanao
naar Amboina varen , wenschende het
meest dat geen andere volken ook op deze
eilanden voeren alzo het dog hun allen
maar om de nagelen zelf, of wel om ’t
sluiken der zelve, te doen was

En aangezien de Mangindanauwers dog
groote bedriegers, en doortrapte gaauw-
dieven zyn, die in hunnen handel niet

opregt zyn , vermits zy hun wasch,
ryst, enz. gemeenelyk zeer vervalschen.
behalven dat van daar nu en dan ook al
eenige listige en quaadaardige Moor-
sche Paapen, die veel quaad, onder den

naamE 2
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naam van de Godsdienst voor te staan trent veertien of vyftien mylen van Man-
weten te berokkenen, in Ternate over- gindanao, of van de West-hoek van de

komen; zo meene ik, dat, als deze en bogt van Boetoewan, alzo ’t schaars op
nog een andere reden van staat, (om ’er zes graden legt, en twee en tachtig en
vreemde van daan te houden) hen niei een half mylen van Ternate.

meer noodzaakte hier nog werk af te ma Dit eiland (van 't welk de Heer Gil-

ken, de E. Maatschappy veel gelukkiger lis Seist in zyne Memorie van de Mo¬
zou wezen, met hen geheel en al af te luccos al iet aanhaalt, als goed, om ’er
snyden; ’t geen nu egter voor haar nog in vriendschap mede te leven) is van ouds
niet wel te doen is de eigentlyke Zetel, en Hof-plaats van

Ook plagt de Sulthan in vorige jaa- den Koning van Boewissang geweest, die
ren, en ten tyde van de Heer landvoogd. nu te gelyk ook Koning van Candahar is
Padbrugge, wegens restant van eenige aan en zig nu op ’t eiland Sangir houd.
hem geleverde goederen nog f294.-3 Hier op hebben de Spanjaarden al me-
schuildig te wezen , voor welke hy nigmaal hunne gedagten laten gaan, om 'er
zich verpligt hadt tien en een half zig vast te zetten, te meer, dewyl het
lasten ryst te leveren, die hy wel br van goed drink-water en goede verver-
stukken, en brokken voldaan heeft ; maan sching voorzien is, hoewel zy 'er nu al
behalven welke hy nog zestien of twintig over lang van hebben afgezien.
lasten ryst schuldig gebleven was, tegen Het is anders in zig zelven klein, en

vier ysere stukken, zynde twaalf ponders niet veel, dan dat 'er wel meest wasch
die daar van den Kaap-vogel gebleven en weinig karet ( gelyk wy bevorens reeds
waren, by welke men ook zekere hon gezien hebben) dog ook eenig goud in
derd ryxdaalders , door den Moelano de rivier, zo men zegt, valt, ’t geen
genoten, wel voegen mag, die egter al van zommigen zodanig begroot word,
mede van tyd tot tyd door hen vereffent dat deze Koning hier van daan jaarlyx
zullen zyn. al een fraaie klomp (’t zy van dit al-

Wanneer de Koning van Ternate in leen, of ook wel te zamen, van ’t geen
’t jaar 1680, met hulp der E. Maatschap tot l-Jong, in den bogt van Boetoewan
py het eiland Sjauw (dat omtrent acht en valt) voor zyn deel krygt; ten welken
twintig mylen van de kust van Celebe¬ einde hy jaarlyx daar den Prins zyn zoon,
om de Noord legt) aantasten zoude, er of wel iemand anders uit zyn naam, (al-
het ook veroverde, zo getuigde de Kasti- zo daar nu niemand van zynen ’t wegen
liaansche Kapitein, Andries Serraan, ne verblyf houd ) naar toe plag te zenden;
vens verscheide Priesters , dat de Sulthar toen hy daar nog wat te zeggen had,
van Mangindanao met allen ernst belooft daar en dit eilandt, en de voornoemde

had, hen by te zullen springen; daar hy bogt nu van den Sulthan van Manginda-
nogtans het zelve even kragtig ook aar nao die hem te magtig en ’er te na by is
de E. Maatschappy belooft had ; waar- daar hy ’er zo verre van af, en te klein van

schynelyk met dat voornemen, om altyt vermogen is om zyn regt te handhaven.
de sterksten te helpen ; waar aan men nu volslagen met geweld gehouden
nogtans hunnen geveinsden, en bedriege ort

lyken aart zeer klaar bespeurt Indien ik hier van oit een Kaart, of
Hier mede dan van Mangindanao af tcekening gezien had, ik zou ze hier tus-

stappende, zal ik alleen nog met een schen invoegen; dog my is 'er noit een
woord hier byvoegen (als tot deze stofft voorgekomen
behoorende) dat de naamen der handel¬ Het gansch eiland kan omtrent zever
plaatzen in den bogt van Boetoewan, en honderd gewapende mannen opbrengen
onder den Koning van Candahar staande en ik gis, dat 'er omtrent tusschen de
deze zyn: Coelamang, Daboe, l-Jong, twee en drie duizend zielen in ’t geheel
Maleyo, Catil, en Leheyne; en dat de op zyn.

meeste handel-waaren dezer bogtvolke- Tusschen dit eiland, en het eiland San-

ren in wasch, honig, onzuivere ryst, gir (anders gemeenelyk Sangi genaamd
kadjang, of boontjes, Miljo (ofTurkze leggen verscheide eilandiens, en klippen;
Tarw, anders Djagon genaamt) en Zwa dog nog twee andere, mede den naan
vel bestaan ; hoewel men wil , dat op van Sarangani voerende, leggen vlak voo

I-Jong ook eenig stof-goud valt. dit eiland.

Wanneer men van Mangindanao nu Hoe lang dit, en die twee andere eilan-
naar het Zuiden afzakt komt men by den onder den Koning van Candahar ge-
het eerste Zuidelyk ciland, Sarangani, of weest, en by wat geval, of op wat tyd
anders gemeenlyk ook wel Carongan ge zy onder de Ternataansche kroon geraakt
naamt, van ’t welke wy dan zo al Zui- zyn, blykt by geen geschriften; ook
delyk op naar Ternate zullen voortgaan. heb ik dit uit geen inlander konnen te
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De naaste eilanden, daar men, van Sa

rangani afgaande by komt, zyn de Ta-
lautsche eilanden. Zy leggen omtrent in

t Noord-Oosten, en by na op vyf graa-
den, te weten, de Zuidelykste , zoo dat
die omtrent zeven en twintig mylen van
Mangindanao, twaalf en een half van
Sarangani (dog wat Oostelyker als het
zelve) en, na gissing zeventig mylen van
Ternate, en van de Noord-hoek van het
eiland Sangir omtrent achtien mylen,
leggen ; hoewel men ’er wel 20 over
scnept, cer men aan 't Zuidelykste, of 't
-iland Kabroewang is.

dieZy zyn dertien (cenige kleine ,
leg-omerent Lirong, en Karkarottang

gen mede gerekent) in getal waarva n

’er maar vier bewoont, zeven met hare

naamen belent , dog nagen onbewoont,
en les zonder naam 1og zyn.

belkende zyn deze,De met naamen

Noessa, Karotta, Kartarottang, Kar-

kalang, Lirong, en Kabroewang.
Wy vertoonen ’er de Kaart van E. E

gemerket.
Het Noordelykste dezer eilanden is een

klein eilandje zonder naam , ’t geen om-
trent een en een half quartier myls lang,
nog geen quart myl op zyn breedste, en
be-Noorden Karotta omtrent een halve

myl, wat meer als een quart myl van ’t
ciland Noesss, dat wat Oostelyker, als
Karotta, legt, en dus kort agter dezc
beide, op een rif, gelegen is.

Het ellandt Karotta, dat een halve myl
Zuidelyker als dit eilandie legt, vertoont
zig mede rondom op een rif, dat zig in
't Oosten op twee plaatsen wat minder,
als een quart inyl, uitstrekt Het is op
zyn langste omtrent een half myl, en in
zyn breedte wat minder, zo dat het om-
trent een halfmyl in zynen omtrek is.

Niet wel een half myl Oosselyker is
7net eiland Noessa,  geen ook wel Noe-

noessa genaamt word. Van zyne Noord-
West-zyde be-Zuidenom tot aan zyn
Oost-Noord-ost hoek, heeft het mede

een klein rifje, en is omtrent een half

myl lang, en een groote halve myl breed,
zynde overal by na gelyk van breedte,
uitgenomen de West-hoek, die maar een
quart myl haalen kan; zo dat men om-

trent vier mylen noodig heeft om het rond
te scheppen.

Die van de Talautze eilanden zeggen,
dat zy, by helder weder, van dit eiland
het licht in de thuinen van Mangindanao

konnen zien , ’t geen ik niet wel ge-
looven kan, alzo ik gisse, dat 'er dit 23,
of 24, mylen aflegt.

Ook weten zy zeer veel van een Oelar
Komala, of Karbonkel slang (die zy zeg-
gen , dat een Karbonkel in zyn hoofd
draagt, en altyd een uitmuntent,

CCOS. 37

groot en zeer kennelyk licht vanzig

geeft) te spreken, die zy voorgeven al
mede van daar op een naburig eilandje
vooral by nagt, gezien te hebben; dog
waarschynelyk zal het op eenige toortzen
of vuuren, van deze of gene inlanders in
t bosch uitkomen.

Met een woord moet ik hier egter by-
voegen, dat ik zeker verstandig inlander
in die Oostelyke gewesten, dien ik 't zo

wel als my zelven toevertrouw heb hoo-
ren zeggen , dat hy zulken Karbonkel,
in ’t hoofd van zulk een slang gevonden,
by een van zyn vrienden in Amboina
toen nog levende, gezien, en klaar on-
dervonden heeft, dat deze steen in eer
donker vertrek een zeer groot licht van

zich gaf. Toen hy ’t my zeide, heb ik
groote moeite gedaan, om den zelven
door hem te bekomen, gelyk hy 'er ook
uitdrulckelyk om uit geweest is; maar hy
quam met die slegte tyding wederom
dat deze vriend den steen by zekeren
zujaren brand quyt geraakt , die an-
ders tot myn dienst geweclt, was. IIt
heb dien man naderhand nog een fraaien

stuiver geld daar voor laten bieden; dog
hy bleet by zyn zeggen, dat by hem niet
had; hoewel ik (kennende het bygeloo-
ve van den inlander, die op zulke stuk-
ken gezet zyn, ’er wonderen af verwag-
ten, en ze altyd nog waardiger dan ons
bod, houden) het tegendeel geloofde.
Deze steen zou, na zyn zeggen, wel de
rroote van een klein hoender-ei en een
donkere gedaante, na den zwarten, trek-
kende, toen hy dien zag, gehad hebben,
het geen hy my verzekerde zeer wel ge-
zien te hebben, daar by voegende, dat
zy ook ovaal rond was.

Dit eiland Noessa heeft drie dorpen,
Noenoesa, Lijang, en Bacassa genaamt.
Het eerste staat ten derlen onder den Ko¬
ning van Taboekan, een vorst op het ei-
land Sangir, ten deelen onder die van
Taroena, en ten deelen onder den vorst
van Maingenitoe , welke beide daar al
mede haar verblyf hebben.

Het gedeelte van den eersten Koning
kan drie honderd, dat van den tweede-
zeventig, en dat van den derden dertig
weerbare mannen opbrengen , en , na
zissing, zo zyn in dit dorp omtrent twaalf
hondert zielen.

Het tweede dorp, dat alleen onder den
Koning van Taboekan staat, kan tagtig
veerbare mannen, en styf twee honderd
zielen, en het derde, dat onder den Goe¬

goegoe, of rys-bestierder van dezen vorst,
David Pandjalang genaamt, staat, kan
omtrent dertig weerbare mannen , en
honderd zielen, uitleveren ; zo dat de-
ze drie dorpen omtrent vyf honderd en
tien weerbare mannen ten oorlog op-
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brengen, en in 't geheel omtrent tusschen
de vyftien of zestien honderd zielen kon¬
nen uitmaken. Ieder van deze vorsten
heeft hier een zee-voogd gestelt, die zy

ne zaaken waarneemt, over het dor;
Noenoesa plagten al over langen tyd een
Malacca, uit naam van den Koning van
Taboekan , een Canonen, uit naam van
den Koning van Taroena , en een Lo-
misit uit naam van den Koning van Man-

genitoe, ’t opper-bewind te voeren.
Op Lijang stond het bevel aan eenen

Tojongan uit naam van den Taboecander,
en op Bacassa, was een Baylang, uit
naam van David Padjalang, zee-voogd

Het land van dit eiland (gelyk ook den

twee vorige) is laag en vlak, en de in
woonders van ’t zelve zyn botte, onwe
tende Heidensche menschen , die als de
woeste beesten zyn.

Daar valp ook by na niets, ja zo veel
niet, dat men ’er behoorlyk af bestaan
kan; zo dat het 'er slegt is.

My koomt zeer waarschynelyk voor,
dat dit wel mogelyk een van die eilanden
is, die Dampier de eilanden van Meangis
noemt, en daar hy van zegt, dat nagelen
vallen ; ’t geen niet t'eenemaal onwaar-
schynelyk is, hoewel ’t getal (zo 'er al
zyn) niet zeer groot wezen zal; gelyk
uit het vervolg en 't beschryven dezei
andere eilanden nader blyken zal.

Omtrent een halve myl verder Zuiden

op van de Oost-hoek van ’t eiland Noessa
leggen naar ’t Noord-Westen gestrekt of
een ry, drie kleine eilandekens zonder
naam. Eerst komt men aan ’t grootste,
dat omtrent een halve myl lang, nog niet
half zo breed, en rondom op een rif ge
legen is.

Een quart myl verder naar ’t Noord
Westen toe heeft men het kleinste dat
in ’t geheel geen halve myl scheppens in
’t rond, en ook op een rif gelegen is. Het
derde legt half zo ver van dit, is maar
een groot half uur in ’t rond, en legt op

een zwaarder rif dan de twee vorige , ’t

geen zich in het Zuid-Oosten wel het
meest vertoont, en van den Noord-Oost
en Zuid-West-hoek egaal wel een quar
myl met een punt in zee strekt.

Indien men van dit laatste eilandje om-

trent een quart myl Oost opgaat, komt
men by het bewoond eiland Karkarot
tang. Dit heeft ook een klein rif van zyr
Wester tot zyn Ooster-hoek, soopende
aan beide die hoeken nog wat meer naar

’t Noorden om.
isHet vertoont zich vry bergagtig,

omtrent een quart myl lang , dog niet
boven een quart myl breed, en men kan
het in drie mylen gemakkelyk rond
scheppen.

Geen een dorp hier op is tot nog toe
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bekend, en aldus ook niet het getal der

ingezetenen.
Een vierde deel van een myl van den

West-hoek van Karkarottang, heeftmen
het onbewoont eiland Noessa (welk woorc

Noessa in 't Amboincesch ook een eiland

beteekent ) ’t geen zyne lengte van om-
trent drie quart myls, van ’t Oosten naar
’t Westen meest gestrekt zynde , en een
breedte van omtrent een quart myl rim
heeft , zo dat men het in twee mylen

omscheppen kan.
Het legt rondom op een klein rif, en

dit is alles, dat ik van deze agt Noorde-

lykste Talautze eilanden weet te zeggen.

Indien men van dit laatste Noord-West
of vyf mylen verder schept, zo komt men
by het grootste der Talautze eilanden
Karkalang, of ook wel Poeloetang ge
naamt

Het legt als een drie-hock, een ten
Noord-Westen die wat verder mtstrekt
een ten Zuid- Westen, en een ten

Oosten van den Oost-hoek by na tot
dien in ’t Noord-Westen, en een groot
deel henen van ’t Zuid-Oosten tot dien in

't Zuid-Westen, heeft men veel geberg-

te, hoewel het zwaarste (dat al vry hoog
is) zig in 't Zuid-Oosten vertoont ; dog
het verder grootste gedeelte van dit
eiland, zo in het midden, als wel voor al
van den Noord-Wester tot den Zuid-

Wester-hock, is vlak land. Het is op

zyn langste (te weten van den Noord-
West tot het midden vanden Oost-Hoel¬

omtrent zeven mylen, van daar weer tot
den Zuid-West-hoek agt mylen lang, en
op zyn breedste (te weten van den Oost-
hock vlak naar ’t Westen toe) vier my-

len breed, zo dat het wel in de twintip

mylen scheppens in ’t rond is.
Men heeft op het zelve tien dorpen,

die ten deelen onder den Koning van
Taboekan, en zyne Goegoegoe's, Da-
vid Pandjalang, en Thomas Waela, ten
deelen onder den Koning van Tagulanda,
staan.

De Naamen der zelve zyn deze: Naun-

Boendade, Gemy, Bomboe, Bolloedoe
Entsje, Ajen, Machatarang, Kiama, en
Poeloetang

Onder den Koning van Taboekan staan

deze vyf dorpen; Naun, ’t geen een Ma
rinho of deurwaarder bestiert, dat der

tig weerbare mannen uitleveren kan.
Boendade, dat onder den Goegoegoe,

Pipi staat, kan negentig gewapende man-
nen geven. Gemy , door den Sengadii
of hertog) Tronga bestiert, geeft dertig.
Bomboe, dat onder den Orangkaja,

of ’t dorps-hoofd Balanga staat, vyftig,
en Bolloedoe, over ’t welk Kapitein Ta-

tengken het bevel plag te voeren, veertig

mannen ten oorlog.
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Onder den Goegoegoe, Thomas Waela,
staan de twee dorpen, Entsje, en Ajen,
waar van het eerste, door eenen Tatogel

bestiert, vyftig, en ’t ander onder den
Sengadji Memuas staande, honderd weer
bare mannen kan opbrengen.

Onder den Goegoegoe, David Pan¬
djalang, staan de twee dorpen, Macha
tarang en Kiama. Het eerste, ’t geen de
Kimelaha Rarojong bestiert, kan vyftig,
en Kiama, dat onder ’t gebied van Kapi
tein Tolinbabi staat, maar twintig mannen

opbrengen.
De Koning van Tagulanda ( die

op het eiland Pangasare t'huis behoort.
en daar wy nader van spreken zullen heeft
wel maar een, dog het vermogenste dorp
Poeloetang, onder zig, dat door den
zec-voogd , Tohomila, in zynen naam,
bestiert werd, en vyf honderd en tien
weerbare mannen opbrengen kan.

Dus zien wy dat dit ciland Karkalang

negen honderd en zeventig weerbare man-
nen uitlevert, gelyk het boven dien nog
wel twee duizend zielen uitmaken kan;

die (weinige uitgezondert) Heidenen
zyn.

Waar nu deze dorpen zo op dit eiland
als op d’andere gelegen zyn, kan ik in de
Kaart , die ik hier nevens stelle, niet
wel aanwyzen , vermits ’er die door
den maker niet bygevoegt zyn, en ik

de plaazen der zelve nergens beschreven
vinde; behalven dat ook dit eiland noc
zeer weinig (gelyk ook de vorige beschre-
vene) bekent is en men nog weinig

mocite gedaan heeft, om de zelve te ont-
dekken. Hoewel ik vertrouwe, dat zy
meest in deze en gene inbogren (die 'er al
verscheide zyn) begrepen zullen zyn.

Vlak ten Zuiden van den Zuid-West-

hock van Karkalang, en ook van den
Zuid-West-hoek van het ciland Kabroe-

wang, en zo gelyk als by na tusschen
beiden (dog wat Zuidelyker) legt het
eiland Lirong, dat ook wel Talani ge-
naamt wert. De Noord-West-hoel van

vanKabroewang legt omtrent twec myl
ende Zuid-West-hock van Karkalang ,

omtrent een quart myl van Rabroewang:
Zuid-West-hoek, en aldus in de lengte
gestrckt. Het beslaat in de zelve ruim
vyf, en in de breedte (die meest in 't
midden zich vertoont) een half myl, zo
dat men wel twaalf of dertien mylen van

nooden heeft, om het rond te scheppen.
Van de baay, in welkers binnenste het

dorp Saliloeboeda (by anderen Solibaboe
da, en ook wel Saleboeboe genaamt) en
die in 't Zuid-Zuid-Oosten van ’t eiland
legt, of anders van een kleinder baaitje,
dat omtrent een quart myl Oostelyker
gelegen is , tot by na aan den Noord-
West-hoek van dit eiland, vertoont zig
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ge-midden in 't zelve, ook al vry zwaar

vergte , in ’t midden wel het hoogste
dog aan weder zyden wat lager, en al-
lengskens afgaande, hoewel ’t aan ’t Noord¬
West-einde wat heuvelagtig is.

Dit eiland heeft acht dorpen, die Li-
rong-beneden, Rinkallom, Moson, Selle,

Kalonga, Saliloeboeda, Alloe, en Lirong
boven, genaamt zyn.

De ses eerste staan onder den Koning
van Tabockan, waar van het eerste,doo
Kapitein Binka bestiert, honderd en vyf
tig, het tweede, daar den Sengadji La-
lialoe 't bevel over heeft, vyftig, he
derde en vierde, door den Sengadir Bab-
wolle beheerscht, honderd, het vyfde,

'tover ’t welke de Sengadii Mangoeho
gezag voert, zeventig, en het laatste, of
Saliloeboeda, dat in zyn naam onder den
Goegoegoe, Lessi, staat, twee honderd
wecrbare mannen opbrengt. Het regt van

isden Koning van Taboekan hier op,
egter zo de Goegoegoe Rion in’t jaar
1705 zeide, puur verdigt en zeer onge-

grond. Het ontstaat alleen daar uit, dat
er in vorige tyden een Taboecander is
gewecst, die hen en zo over en weder
malkanderen by tyde van oorlog hulp
toezeide. En’t is ook daarom dat hy toen

getragt heeft Christen te werden, om zig
van den Koning van Taboekan te ontslaan,
dat egter, op’t verzoek van dien Koning
naar Batavia, van daar hem afgeslagen,

en ’t geen in’t jaar 1689, ook al door
die van Lirong aan de Gecommitteerden
verzogt is.

De twee laatste, Alloe, en Lirong bo-
ven staan onder den Goegoegoe des
Konings van Taboecan , David Pandja-
lang genaamt, en konnen , ’t eerste,
staande onder den Sengadii, Berloe twee
honderd, en ’t laatste, staande onder den

Kapitein Laoet, ofZee-voogd, Domeni,
yftig mannen ten oorlog uitleveren. De-
ze muken te zamen acht honderden twin-
tig weerbare mannen, dog al de zielen
dezes eilands maken wel twee duizend
en vyf honderd ingezetenen uit.

Van al deze dorpen is ’er maar een, te
weten, Saliloeboedoe, in dit kaartje op
zyn plaats gelegt, en in een baai, in het
Zuid-Zuid-Oosten te vinden. Waar de
andere leggen weet ik niet. Het ei-
land heeft van het Westen tot het Oosten,
be-Zuidenom het zelve, een klein rif,
dat aan des zelfs Noord-Oost-hoek by
twee zeer kleine eilandekens, Noord-

Noord-Oost 'er af, en zeer digt 'er by
leggende, eindigt.

Dit zyn mede zeer botte, onwetende
menschen, en , weinige uitgezondert
zeer vuile en beestagtige Heidenen, die nog
zeer weinig ommegang met de naburige
eilanders (ik laat staan dan met Europeërs
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meest zoo strekken. Het legt van ’t on-en van welke dierhalvengehad hebben,
bewoond eilandie Noessa omtrent vyftienzeer weinig te zeggen valt, dan alleen,
mylen, en wat meer naar 't Zuiden toe,dat 'er op dit, en ook op Karkalang, en
als het zelve, en van de Noord-hoek vanKabroewang, zeer schoon gevlamt Lo-
t eiland Sangir omtrent achtien mylen.ling, anders Ternataansch-basterd-ebben-

Het is hier mede een droevig slegt luihout (waar over elders breeders) en al
en zeer Heidensch volk; hoewel zy nu almede , door luiheit der inlanders, niet
zederd in de dertig jaaren herwaart dendan slegt voedsel, en (’t geen te verwon
naam van Christenen gedragen hebben,deren is) geen eene Cocos of Clappus¬

geen daar meest van daan komt, om'tboom op een der zelve, gevonden word,
dat zy geen Maleits verstaan, en zig, byen dat men in’t jaar 1689, hier ook eenen
na ieder eiland, van een byzondere ta-l,Nagelboom (waar van men nog over
die met geen der naburige gemeenschapblyfselen vond) die bevorens al omgekapt
hecft, bedient. Het is daar verder evenwas, ontdekt heeft.
eens als op Lirong, en Karkalang, ge-Wat meer als een myl ten Zuid-Oosten
stelt. Zy leven als beesten, met twintigvan Lirongs Zuid-Ooster deel komt men
of dertig huisgezinnen in een huis, enby het eiland Kabroewang, dat in ’t mid-
weten van geen tuinen , zaayen of maayen,den des lands van het Oosten ten Noor
choon de grond vet is. En men vind ’erden tot het Westen ten Zuiden toe al
niets als wat Foetoe Foetoe, en zeer wei-mede zeer bergagtig, dog midden in
nig ryst.wel ’t hoogste, is. Het is by na rond.

Op dit eiland Kabroewang wierd doorzynde op zyn langste, ter plaatse daar ’t
den Vaandrig David Haak, en den ge-zo bergagtig is, omtrent vier mylen lang,
heim-schryver, Pieter Alstein (die ’er alsen op zyn breedste twee groote mylen
gevolmagtigden naar toegingen, in 'tbreed, en in zynen omtrek omtrent negen
laatst van November in’t jaar 1689 ont-of tien mylen beslaande. Van den Zuid

dckt, dat hier (gelyk ook op het eilancten Wester hoek omtrent twee mylen
Lirong) in vorige tyden een nagelboomWest ten Noorden en West Noord West
is geweest, die al ten tyde van den land-op, is een klein rif; dog anders, is dit
voogd Padbrugge omgekapt is.gansch eiland schoon, en zonder eenige

Dat 'er nu op deze twee eilanden,droogten.

maar twee boomen, en op ieder niet meenOp dit eiland zyn twee dorpen, het
ils een zyn zou, is niet wel te geloo-eene, TSwa Debale, het ander, Manare,
ven, maar ’t is waarschynelyker, dat ervan andere Manenan) genaamt; hoewel
daar, en ook op die andere eilanden, weler rondom ’t eiland nog eenige huizer
meer zullen vallen, hoewel deze inlan-staan. Het staat geheel onder den Koning
janders , ten dien tyde nader hier overvan Sjauw , een eiland tusschen Sangir,
gevraagt zynde, verklaarden niet te we-en Pangasare gelegen.
en , dat op hun eiland, of eenige andereDe Koning van Papoela, die zig daar

daar omtrent, nagel-of Nooten-Muschaat-in een arm doorlugtig huisje met een zeer
bomen (ook zelfgeen een) tevinden waren,slegt-voedsel van Foetoe Foetoe (een
en dat, zo zy 'er waren, zy die tot Mede-wild, en ongezond gewasch) behulp,
cynen wel zouden willen gebruiken.bestierd het eerste , en de zee-voogd
Waar by zy volstandig bleven; schoonMabenke het ander, in zyn naam.
men hun voor een enkelen tak van zulkWaar beide deze dorpen leggen, kan
een boom een stuk lywaad aanboodt.ik al mede in de Kaart niet aanwyzen,

Schoon nu de inlander, die niet gekdan alleen dat het eerste dorp omtrent vier

is , dit zeide , geloove ik dat egterof vyf mylen van ’t eiland Lirong, en
niet, alzo hy ook zeer wel weet, dat,ook vier myl van Manare (daar men wel
zo ’er maar een boom was , die ’er niett eerst aankomt) en dus waarschynelyk
ang staan zoudc: weshalven het voor dein ’t Noord-Oosten, of Zuid-Oosten van
E. Maatschappy dienstig was, deze cilan-’t eiland gelegen is. Beide deze dorpen
landen beter te laten nazien (dat wel ruimkonnen drie honderd weerbare mannen.
drie maanden vereischen zou) om op diten wel duizend ingezetenen, en dus a
stuls, waar aan haar zo veel gelegen is,deze eilanden twee duizend en zes honderd
geruster te konnen zyn, te meer, dewylweerbare mannen, en acht duizend en tien
men al over vele jaaren geoordeelt heeft,zielen uitleveren.
dat 'er nagelen van deze eilanden jaarlyxDit eilandt Kabroeang legt op negen
naar Mangindanao vervoert zyn.en vyftig graden Noorder breedte, en

Deze cilanden hebben (zo ’t my toe- Hoe langvan Ternate omtrent zeventig mylen, wat
de zeschynt) niet boven de vyftig of zestigOastelyker als regt Zuiden en Noorden
eilandenjaren onder de kroon van Ternate gestaan.van Mangindanao en Ternate te rekenen,
zyn be¬

Uit een kerk-visite van de Heer Montanusaangezien de andere eilanden (buiten de kendge

zie ik, dat zy onder de regering van Ko- weest.Talautse) daar tusschen beiden gelegen,
ning
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egter niet wegneemt , dat zy de vreem-ning Mandarsjah al zyn bekend geweest;
delingen wel bejegenen, ’t geen men vangelyk wy dat onder de kerk-zaaken, en
wreede, en woeste menschen, niet tedie van den Gods-dienst, zullen aan-
wagten heeft.halen.

Eer ik van deze Talautsche eilandenKabroewang is het eerst bekend ge-
afscheide, moet ik hier nog met eenworden, daar na Lirong, dat 1705 al-
woord byvoegen, dat David Haak, entoos nog niet zeer bekend, en daar maar
de opper-stuurman , Barend Brouwereens een Predikant geweest is, en zo zyn
naar de eilanden van Laloega (van waarvervolgens de verdere eilanden meest ze-
toen, en vyftien of zestien jaaren te vorenderd de regeering van den landvoogd
nog eens, zeer vreemde en wilde men-Thim al meer en meer ontdekt geworden;
schen op de eilanden van Talaut komenhoewel ’er in den tyd , dat de Heer de
aandryven, en zo verder in Ternate ge-Jong en andere, op Mangindanao zo yve-
raakt waren ) gezogt, en die eindelyk ookrig na goud zogten, al aangegiert zou
gevonden hebben.konnen zyn. Het zyn droevige slegt ge- De eilan-Waar die eilanden van Laloega, of hoestelde eilanden, en volkeren , die God

den van
zy, ten aanzien van deze Talautse eilan-niet kennen, en over ieder eiland aan een Laloega.
den, leggen, heb ik niet konnen tebyzonderen Duivel het bewind geven.
weten komen; dog dit alleen, dat dezeDe Fiscaal, Daniel Fiers, en de ge-
twee in October in’t jaar 1694 uit Ter-heim-schryver, De La Fontaine, zyn fer
nate derwaart, en om die op te zoeken,zo zeker vriend my berigtte) voor het
vertrokken zyn, en waarschynelyk op ’tjaar 1701, dog geenzins de eerste (zo
berigt dezer wilde verdrevene menschenhy meende) geweest, alzo ik weet, dat
(die in ’t eerst geen taal, om zig uit tedie togt lang voor hen door Haak ,en

drukcken , kenden, dog waarschynelykAlstein (gelyk ik te voren al getoont
daar na Ternataansch, of Maleits, geleerthebbe) gedaan is. Maar dat zy lang daar
zullen hebben) deze eilanden ook von-na onder anderen op Lirong geweest, en
den ; want naderhand of eenige jaaren ’erin het dorp van dien naam het vry slegt
na, is de Fiscaal Coenraad van Otteren, engemaalt hebben, heeft my die vriend
dezen Pieter Alstein (zoikmeene, met eenmede berigt; en ’er by gevoegd, dat 1705
schip, en een chaloep) daar naar toege-zek er Sebastiaan Kelder, en Abyaham
gaan, om deze menschen weder naar hunStuit het daar nog veel erger maakten, en
land te brengen, en om de gelegenheid'er wel zestig slaven, die zy van deze
van deze landen wat nader te onderzoe-onnosele en arme menschen gerooft had-
ken; maar zo als een der zelve (ik meeneden, van daan bragten, na dat zy den
dat het Alstein was) met de schuit naarGoegoegoe, die 'er zig tegenstelde, aan Van

boort eerst in den tronk gessoten, en land geroeit, en tegen den goeden raad van welkers
andere, aan den wal getreden was, zoin woon-hem zo gedwongen hadden, dit te dulden.

ders Al-De Koning van Sjauw, en andere, wierd hy in ’t gezicht van de zynen ten
stein ver-eersten van deze inlanders niet alleen ver-hebben deze menschen, als zeer wreed, scheurt,

en woest afgeschildert ; dog het tegen- scheurt, maar, zo men’er byvoegt, ooken opge-

opgegeten. Altoos dit is zeker, dat hy geten is.deel is waar bevonden; hoewel zy zeer
onnozel, dom, Heidensch, bygeloovig, nooit weder te voorschyn gekomen is.
en zeer beestagtig in hun leven zyn; dat

DERDE HOOFDSTUK.

HEt eiland Sangir, en de Kaart 'er van. Kleine eilanden hier omtrent, tusschen
A ASangir, en de Talautze eilanden gelegen en ’t eilandt Caboe-Loesoe. Andere
eilanden tusschen Saloerang, en Taboecan, op Sangir leggende. Te zamen zes en veertig
stux in getal. Eilanden tusschen ’t dorp Tamacko, en Sangir 's Zuid-hoek. Nader be¬
schryving van Sangir. Des zelss omtrek hoe groot. Hoe veel Koningen nu op dit eiland
zyn. Het ryk, en dorp, Candahar. Des zelfs Koning de eenige Moorsche vorst hier
Is ook Koning van ’t ryk Boewissang, op Mangindanao. En van ’t eiland Sarangani.
Zyn manschap in 't dorp Saroedoekel. Het dorp Calongan , en Taroena. Dienst, door
den Heer Padbrugge hier aan de E. Maatschappy gedaan, dog qualyk beloont by zyn t'huis
komen. Hoedanige voorbeelden andere dienaars wel ten quade doen overslaan. Macht des
Konings van Taroena. Het dorp Mangenitoe, en Cajoehis. Des zelfs Koningen be¬
schreven. Quaad gedrag van Carlo Piantay, en zyn dood. De Koning Takineta beschre-
ven. De Koning van Mangenitoe ook Vorst van een deel van ’t dorp Noenoessa op t
elland Noessa, een der Talautse eilanden. De dorpen Leang, en Coejong. Het dorp
Tamacko. En des zelfs manschap. Sangir nu verder aan de Oost-zyde beschreven. Het

dorgI. DEEL.
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dorp Matane. En des zelfs manschap. Limnau, en wat daar vereischt wort. Onder wien
dit dorp Matane staat. Het dorp Saban, en de eilanden 'er by mitsgaders onder wie dii
staat. Negri Bahroe. Eilanden tusschen Negri Bahroe, en Taboecan. Des zelfs Ko-
ning beschreven. Verhaal van ’t gedrag van Marcus Lalero, Koning van Taboecan
Met verzoek, dat hunne Edelheden zyn eerste huwelyk vernietigen, en ’t laatste goed-
keuren wilden. Hunne Edelheden verzogten bier over ’t oordeel van den Batavischen

Kerkenraad. Die eenige vraagen doet. En na ’t antwoord daar over bun oordeel geeft.
Verder slecht gedrag van dezen Koning. Wat landen, nog huiten Taboecan, onder hem
staan Zyn geschillen met den Koning van Candahar, wegens eenige vergevene wateren
op Taboecan, en op ’t ciland Sjauw. Nader bewys , van waar de groote sterfte quam.
Macht van Taboecan. De dorpen Pettha, Coema, en meer andere hier by. Eilande-

kens, hier omtrent. Het dorp Menala, al mede onder hem staande. En des zelfs man-
schap. Verdere dorpen, en eilanden, onder dezen Koning. Zyn groote macht vertoont
Veel Calappus-boomen, en olie, hier. En redelyk goed timmer-hout. Waar ’t eiland
vlak, en bergagtig is. De berg Aboe, een schrikkelyke vuur-berg, en zyn branden in 't
jaar 1711. Verhaal van des zelfs zware aard-beving, en verdere gevolgen van dien op

Taboecan, en daar omtrent. Dooden op Brae, en Matane. Als mede op Candahar. En
Calongan. Welke eerste gansch vervoest was Schets van de macht, en manschap der
voornoemde eilanden by een getrokken, en wat zy voor de Koning van Ternate op-
brengen.

over te steken; want behalven dat dezeIA dat wy dus verre over de ei¬
inlanders geen groote zee-lieden zyn, zolanden van Talaut gesproken
dringt ook hun bygeloove hen aan dehebben, zo gaan wy nu, al Zui-
zelve , en voor al dog aan ’t eilandje,den aan, tot het voornaamsti
Caboe-Loesoe genaamt, ’t geen zy voor 't Heuieiland Sangir over, welkers Noord-hoek
heilig houden, aan te loopen, ’t geen zy ellandomtrent meest op vier, gelyk des zelfs
om geen reden in de wereld zouden na- Caboe¬Zuid-hoek, zo op drie graden beNoor-
aten, aangezien zy gewoon zyn, daar loeloeden de linie, en welke eerste hoek om-
eenige bokken , geiten, of hoenderentrent twee en vyftig en een half, en de
waarschynelyk aan de duivel, dien zylaat e omtrent zeven en dertig en een half
teer vreezen) op te offeren , en opmyl Noord-West ten Noorden van Ter
die offerhande daar dan na goed wedernate, legt; hoewel het wel acht en veer
’t geen hen dan niet ontschieten kan) tetig of vyftig mylen scheppens er af gegif

wagten, vaststellende , dat , zo zy ditword te zyn. Jarricus noemt dit eiland,
offeren daar nalieten, zy geen behoudenSanguin.
reize naar Sangir doen zoudenVan des zelfs gelegenheit, geeft ons deze

Dog de ware reden hier af is deze, omhier nevens gevoegde Kaart, F. F. ge-
dat dit eiland in de openbarc zee legt,merkt, een net berigt
waar omtrent men, by schielyk daar op-Tusschen het zelve, of des zelfs Noord-
komende winden, een vry bolle en on-hoek, en de Talautse eilanden , die ach-
stuimige zee als in een oogenblik kantien mylen van den anderen leggen, trek
rebben, waar door hunne kranke vaar-men nog voorby eenige kleine eilanden
uigen dan ’t uiterste gevaar loopen. Omwelker naamen deze zyn: Cabioc, (waa
hîer voor nu niet bloot te staan, en omby nog een klip of klein eilandie , legt)
lat men dit hier ten eersten zien kan,Mohore, Memanoe (die in een drie sprong

blyven zy aan dit eiland zo lang leggen,leggen) Cambole en Memoenoe (die zig
tot dat zy de lugt over al helder zien.wat Zuidelyker, en twee of drie myler
vaar op zy dan van ouds de reis wat ze-'er af, vertonen, Caboe-Loesoe en Lim-

kerder ondernemen; en deze oude bevin-pang, die ’t naaste aan Sangir, het eerste
dingen dezer inlanderen, nevens hun wag-omtrent een en een half, en ’t laaatste pas
ten aldaar, hebben eindelyk dit bygelooveeen halve myl van des zelfs Noord-hoel
van de heiligheid van dit eiland, en vanleggen.
de noodzakelykheit van hier om die redenCabioe, dat het Noord-Oostelykste,
te moeten offeren, allengskens uitge-en ’t verste van ’t ciland Sangir, is, legt
broeit; hoewel zy anders egter maar van'er omtren zes groote mylen af
eiland tot eiland gewoon zyn over te ste-Van alle deze eilanden valt, vermitsKleint
ken. En dit is niet alleen by de Heidenen.eilanden zy klein zyn, niet veel te zeggen, dan

hier on maar zelfs ook by al de Mooren en in-alleen, dat zy den inlander dienen, om
trent, of landsche Christenen hier omstrecks, etener eens aan te gieren, en van daar dan
tusschen

kragtig doorgedrongen, en in gebruikverder naar de grootste eilanden om deSangir, e

de Ta¬ geraakt, zo omtrent dit, als ook omtrentNoord, of om de Zuid, na dat ze hare
lautsc nieer andere eilanden, alhier in de Mo¬vaste merken van goed weder daar eersteilanden

luccos gelegengelegen. algewagt hebben, met meerder gerustheit
Dier-
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Diergelyke kleine cilandekens heeft
men ook be-Oosten het eiland Sangir.
ten deelen omtrent de dorpen, Saloerang
en Taboekan, ten deelen be-Zuiden het
dorp Coema, of Bindade, gelegen.

Tusschen het dorp Baroe, of Saloerang.
en Taboecan, leggen deze eilandekens;
Baroe, Winko, Noessa (dat wel een en eer

half myl lang, en omtrent een mylbreed, is)
nToghan (dat pas een quart myl lang,

zeer smal, is) en Boekit dat wel de lengte

van twee mylen, en de breedte van dric

quart myls heeft.
Van deze legt Noessa zeer digt aan ’1

eiland Sangir; pas een quart myl van Ta
boecan ; dog de andere drie legger

myop een rey , omtrent een half
vanvan Noessa, en omtrent twee mylen

vanhet Sangireesch dorp Taboecan ,
welke Boekit het Zuidelykste en aan dat

einde spits toeloopende is, ten Wester
van welke spitsen hoek een rond rif, in
zynen omtrek een groote ofeeneneenhal

mylbesiaande, in’t midden van ’t welkte een
klein eilandje zonder naam, gelyker be-
Tuiden dien spitzen hoek nog zeven zul-

ke zonder naam, ’t een ’er digt by, en
de zes andere omtrent een myl 'er af

leggen. Ook heeft men drie quart myl
be Oosten dien scherpen hoek van ’t ei

land Boekit het eilandie Béeng, dat om

trent een myl lang, op zyn breedste by
enden Zuid-hock een derde myls breed

aan welkers Noord-hock nog een klein

eilandie zonder naam, gelyk omtrent twee
groote mylen ten Noord-Oosten van ’t
eiland Beeng, nog een ander, Tomare
genaamt, gelegen is.

Dit zyn de eilanden, die zig af en aan
Taboecan, of ten Oosten van ’t zelve

vertoonen

Omtrent het dorp Coema, dat ruim
drie mylen be-Zuiden Taboecan, aan de
Oost-zyde van ’t eiland Sangir legt, ver-
toont zig in den bogt, digt aan land, een
klein eilandje zonder naam, en omtrent

een half myl van daar, en van den wal
Oost op, ’t eiland Torrang, dat omtreni
een myl in zyn omtrek beslaat, digt by

't welke, al op die zelve rei, dog wat
Zuidelyker en pas een achtste van een

myl ’er af, zich eerst het eiland Batoein-
kodat, Oost-en West strekkende, nog
geen myl lang, en omtrent een half my
breed, en meest egaal van breedte is) en
daar na, omtrent een quart myl nog a
Zuidelyker, dog wat nader aan de San-

gireesche wal, en niet ver van ’t dort
Manaloe, zig ook het eiland Lawesang
vertoont, dat Zuiden en Noorden strekt,
in ’t Noorden het breedst, in 't Zuider
’t smalste, en tusschen de twee en drit

mylen in zyn omtrek is.
Na dit eiland, pas voor by het dors
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Manna, omtrent een half myl van de wal,
en ook een half myl be-Zuiden Lawesang,
vertoont zig ’t ciland Bing, by na van de
zelve strekking, en groote, als ’t eiland
Batoeinko, digt aan welkers Oost-hoek
zig het drie-hockig eiland Bellande , dat
omtrent drie groote mylen in zynen om-
trek is, en ten Noord-Oosten van 't welk
zeer digt'er by, en op eene rei, Noord-
Oost uit, nog drie klcine eilandjes zonder
naam leggen.

Dit zyn alle de eilanden, die myns we-
tens, be-Oosten het eiland Sangir leggen
en die groot en klein een getal van twee
en dertig stux uitmaken, waar by de veer-
tien die aan de West-zyde dezes eiland
leggen , getrokken zynde, te zamen zes
en veertig eilanden, of eilandjes (waar
onder ’er drie en twintig, met hare naa-
men bekend, en drie en twintig zonder
naam, zyn) komen uit te leveren.

Bewesten het zelve heeft men’er geen,
Tamakko en dedan tusschen het dorp

Zuid-hoek van Sangir, ten Zuid-Westen
van welke men weder verscheide eilande-
kens heeft.

Pas voor by den hoek van Tombor,
digt by den wal, doet zich ’t eiland Ma-
roema (Oost en West gestrekt) een kleine
myl Zuid-Westelyker het eiland Kea-
ma, wat Zuidelyker Masape, een weinig
Zuidelyker Salankere , nog een weinig
Zuid-Westelyker zich ’t eiland Nitoesa-
ha, van daar nog een half myl Zuid-
Westelyker Kakhitang, daar na een quart
myl be-Zuiden het zelve Sangalochan, en

een quart myl Oostelyker dan het laatste
’t eiland Para, zig op, behalven welke

men nog een eiland, van een myl lang en
een quart mylbreed, ofomtrent drie of twee

en een half in den omtrek vlak be-Oosten
Salankere, of een quart myl ’er af, en
een myl van de wal van Sangir, en Ba
oondeke genaamt, heeft, aan welkers Zuid-

Oost-hoek, tusschen dit eilandje en Para,
zig nog een klein eilandje zonder naam
en nog een vry kleiner, zig ten Oosten,
en twee nog kleiner zig ten Noord-
Oosten van Babondeke op doen. En dit zyn
alle de cilanden die ten Zuid-Westen van
Sangir, op den weg naar Sjauw toe, leg-

gen, waar van de Zuid-Westelykste Kak-
hitang, en Sangaloehan, omtrent twee
en een half myl van het eiland San-
gir afleggen; uitgenomen dat vlak in 't
midden van de West-zyde van Sangir
tusschen het dorp Coejong en Mangeni
toe, zeer digt aan den wal nog een klein
eilandje zonder naam legt.

Het eiland Sangir (tot welkers beschry-
ving wy nu overgaan) en dat ook veel
tyds Sangi genaamt word, is omtrent
veertien of vyftien mylen lang, en aan
zyn Noord-hoek (daar het op zyn breedst,
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en zelf over zyn zwaar gebergte in een

halven dag styf over te stappen is) om-
trent vyf mylen breed, daar het op zyr
smailst by Tarcèna en Taboekan, en du

verder naar 't Zuiden toe, dan eens maar

drie, dan weër maar twee, en op zom

mige plaatzen op zyn Zuidelykst niet bo
ven een en een half en een myl, haaler
kan; zo dat het in zynen omtrek ruim der

tig mylen beslaat
Over dit eiland plagten van ouds maan

twee Koningen, te weten, die van Ca-

longan, en die van Taboekan, te heer-
schen; dog na dien tyd, en omtrent he
jaar 1670, en 1680, zyn die (volgen

den hoogmoedigen aard dezer inlanders
tot een getal van zeven, en een halven
Koning aangegroeid, hoewel geen van
al deze Koninkjens (die zig dien titel maa
aanmatigen) betoonen kan, van Konink-
lyken bloede te zyn; dog zy volgen hier
in hunne trotze voor-ouders, die ken dien

naam zo maar overgaven; en dien wy ool
daarom zo aan hen plegen te geven.

Dit waren de Koningen van Canda
aar, Taroena Calongan, Mangenitoe
ajoehis, Tamakko (dat de halve Koning

is, alzo dit onder den Koning van’t eilanc

Sjauw staat) Limau, Taboekan, en Saban
Deze zeven Koningen zyn na dien tyt

maar tot vier gebragt zederd die var
Limau, om hunnen mein-eedigen op
stand, verdelgd, en die van Saban weder
onder hunnen wettigen vorst, den Ko
ning van Taroena, en Kalongan, daarz.
eigentlyk onder behoorden, gebragt, ge-
lyk die beide dorpen ook verbeurt ver
klaard zyn, van welke Saban in den jart

1682, tot honderd en vyftig ryxdaalders

verpligt, behalven dat ook Cajoehis onder
het ryk van Mangenitoe gesmolten, waar
door dan ook ’t getal dus nog op vier
behalven dat ook Tamakko nu nog on
der den Koning van Sjau staat) gebleven is

Om van den Noord-hoek, Sallima

renaamt, te beginnen, daar heeft men.
West aan, de dorpen Tallawid, en Ni-
rosenkajoe, die, 't eerste omtrent een, er
het tweede by na twee mylen van dier
hoek legger

Het eersteryk dat ons pasbe-Westen den
Voord-hoek van dit eiland , omtrent in

t Noord-Westen ontmoet, is dat van
den Koning van Candahar, welk dor

omtrent een myl van Nirosenkajoe aflegt.
De vorst, die hier regeerd, of in 't

jaar 1689 regeerde, en Martyn Tatan-
tang genaamt was , behoorde hier nie
eigentlyk te huis ; maar is hier een vreem-

deling diens ryk eigentlyk in den bog
van Boetoewan (gelyk wy bevorens a
getoond hebben, toen wy van Mangin-
danao, en Sarangani, spraken) gelegen
en Boewissang genaamt is ; dog hy is
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’er (volgens oude quade gewoonten dezer
volkeren) by een huwelyk ingedrongen,
en ’er zedert zo gebleven : want ander-
lag dit Candahar van ouds her onder de
Koningen van Kalongan te staan

Hy werd ook meest, na zyn eigentlykss
ryk, Datoe Boewissang genaamt, en was
de eenigste vorst op ’t eiland, die toer

des zelfs
Moorsch was, ’t geen hem, en de zynen

Koning,
voor zyn leven ook, en langer niet, o de eenige

zyn verzoek toegestaan is te mogen bly- Moor-
ven, om dan, of Christen te worden, of sche vors

hier
anders naarTernate, of elders, daar Moo-

ren zyn, te vertrekken, vermits zy daa
maar veel quaad doen, en hy door zynt

botte styfhoofdigheid maar een groote
hinder-paal tegen het uitroeijen van vee
juade gewoontens der inlanders, zo lans

hy leefde, geweest is; hoewel 'er ook twet
yzondere dorpen, een voor de Christe

nen, en een voor de Mooren byzonder
al voor veel jaren in Candahar warer

Deze Koning had toen maar eene dog-
ter uit een vrouw van aansien, Susanne

Locolabo genaamt. Al zyn andere kinderen.
bestaande in nog negentien zoonen, of
dogters, waren van een zeer slegte ge-
boorte; behalven dat ook geene der zelve
ot het ryk van Candahar geregtigd zyn,
alzo het zelve tot dat van Calongan be-

10O1t

Wy zullen in’t jaar 1711, eenen Sjam-
sjalam, zyn navolger, droevig zien om-
komen

Dat deze Koning niet alleen vorst van En is ool
Candahar, maar ook van het ryk Boe- Konin

van’t rylwissang, in de bogt van Boetoewan of Boewif
Mangindanao, en even zoo ook van : ang, of
eiland Sarangani is, hebben wy bevorens Mangin

fanao, entoen wy over die twee eilanden spraken.
van ’t

eeds aangehaalt
eiland

Deze Koning kon in ’t jaar 1711 uitSaranga-

andahar alleen negen honderd weerbare n
mannen , en uit het doip Saroedoekel. Zyr

manschapdat ruim twee mylen Zuidelyker, als
in ’t dorpCandahar legt, 'er omtrent zeventig ten
Saroe-

porlog opbrengen; en men giste dat hier doekel
mtrent drie duizend ingezetenen geweest

zyn

Tusschen Saroedoekel en Candahar

legt nog een klen dorpie van hem Sarab
genaamt

Deze vorst, die vry moedig, hoewe
zeer zwak van vermogen is, plagt zig nu
en dan wel eens een valsche vlag, even o
hy niet beter wist, dan ’t behoorde zo,

aan te matigen , dat, wil men deeg var
hem hebben, moet tegengegaan worden.

Wy hadden nog iets van belang van
Candahar te zeggen; dog zullen dit, to
dat wy het midden des lands beschryven,
uitstellen

Naast aan Sarocdockel, en by na or
een en de zelve plaats, legt het dorp

N
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Het dorp Calongan , de eerste plaats, die onder den
Calongan Koning van Taroena staat.-
en Ta¬

Een groote, of een en een half myl van
roena.

daar legt het dorp Taroena,daar zyn Hoog-
heid de Koning, Martyn Tatandang, ne-
vens zyn broeder, den Prins Pacarilla,
zyn verblyf plag te houden: hoe de naam
des jegenwoordigen Konings is, weet ik
niet.

Gemelde vorst, was een vroom en eer-

lyk Heer, die ook zeer ervaren in Gods
woord was. Hy plag van ouds al zekeren
Philip Datonseka tot zynen Goegoegoe
te hebben, een doortrapten geveinsden
schelm, den welken Koning Amsterdam

niet lang na zyne verheffing (gelyk wy
breeder uit het kerk-berigt van den Heer

Predikant Arnoldus Montanus, onder de

zaken van de Godsdienst in Ternate, zien

zullen) tot Koning van Saban (dog ten
onregte) aangestelt maar den welken
men naderhand, na ’t eindigen van den
oorlog, en om opstand tegen de E. Maat-
schappy, goed gevonden had met de
zynen weder naar Taroena, onder zyn
regte Koning, en tot zyn vorigen pligt
en gehoorzaamheit te doen keeren, en dat
vel in een tyd, dat deze goede Koning.
die een groot voorstander van den Gods-
dienst hier was, by na t’eencmaal verdor
ven en buiten staat gebragt was, en dat
om geen andere reden, als om dat hy zig,
als een opregt en deugdzaam vorst, trouw
en standvastig omtrent de E. Maatschap-
py gedragen had.

Indien Candahar, (by de dood van den
Koning van dat ryk) weer aan den Ko-
ning van Taroena en Calongan, daar het
cigentlyk t'huis behoord, eens komt, dan
zal de Koning van Taroena zo magtig
zyn, dat hy voor geen der andere Sangi-
resche Koningen (onder welke anders die

van Taboekan zeer uitsteekt) zal behoe-

ven te wyken; daar hy anders te voren
vry in ’t onderspit geweest is; het well
hem meest van de vuilen toeleg des ou-

den Konings van Taboekan van daan
quam, die, nevens zyn schoon-zoon, den
Koning van Sjauw, niet anders zogt
dan om den Koning van Taroena in alle
manieren te onderdrukken, klein te ma-
ken, en, zo ’t hem mogelyk geweest
was, eerst hem geheel uit te roeijen, om
zig daar na dan te gemakkelyker meester

van de andere Koningen op dit eiland te
maken.

Dit was een zaak , die hy ook in 't
korte al uitgevoert zou hebben, indien
de Heer Padbrugge, pas na zyn komst in
de Moluccos, dit niet zeer tydig ten eer-
sten gemerkt, en ook aanstonds belet
had; alzo de Spanjaards, met drie van
hunne Paapen op Sjauw, het reeds zo

verre hadde weten te brengen, dat zy
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zeer ligt, alle deze eilanden, en een groot
gedeelte van Celebes tot den bogt var
Paloe, en Parigi toe, opgeslokt zouden
hebben , waar van zy al een grootge
deelte naar zich genomen hadden; dog
geen zy genoodzaakt wierden weder aan
ons over te geven, en verder ook van
Taroena, en andere ryken op Sangir, die
zy al meende weg te hebben, af te ky-
ken, waar mede die Heer dien ondankba-

ren en wulpsen Koning Amsterdam, of
Kaitsjili Sibori (onder den welken hy alle
deze door dwang dus afgevallene ryken
weder bragt) en ook de E. Maatschappy,
een zeer groote dienst gedaan heeft, hoe¬
wel dit by zyn t'huiskomst hem zeer
weinig dank geweten, en qualyk beloont

is. Dat mogelyk daar van daan quam,
om dat de Heeren, in ’t Vaderland toen
levende, of in de Commissie zynde, van die
gansche zaak juist niets geweten hebben,
vaar door ’t al dikwils gebeurt, dat
groote diensten van dienaaren der E.
Maatschappy zeer licht vergeten, en qua
lyk beloont, en in tegendeel zeer gerin-
ge misslagen zeer zwaar, en zonder de
minste erkentenis van vorige diensten,

gestraft zyn.
En dit is een zaak, die veel wakkere

en eerlyke dienaars, dit van hunne voor
gangers, en mede-makkers ziende, me-
nigmaal van het regte spoor afbrengt, en
hen in tyds middel zoeken doet, om door
andere wegen maar spoedig zo veel geld
te krygen, als zy van nooden hebben,
om wel te leven, en om zig in tyden van
nood, en als zy zo ondankbaar mogten
mishandelt worden, te redden ; verze-
kerd zynde, dat al hunne diensten geen
eene once , dat in tegendeel de minste
misslag meer dan honderd pond weegt,
en dat by gevolg al hunne trouw naar-
stigheid en voorzigtigheid van twintig of
dertig jaren, hun zo veel dienst niet doen
zou, van maar het minste misslagje te kon-
nen dekken.

En dit is zo wel van de grooten (’t zy
in Indien, ’t zy als zy in ’t vaderland

komen, als van de minsten, waar: behal-
ven die veele en groote vrienden hebben;
welke, schoon nog zo schuldig, 'er we-
ten door te raken, of te maken, dat men
hunne groote feilen niet zien kan.

Deze Koning van Taroena kan uit dat
dorp, en uit Calongan , acht hondere
met schild en zwaard gewapende manner
e velde brengen, zonder daar by te ree
kenen, de zeventig man, die hy uit het
Talauts dorp Noenoesa, op ’t eiland
Noessa, dat ten deelen (gelyk wy onder

die eilanden toonden) onder hem staat, 'er
nog zou konnen byvoegen. En al zyn
onderdanen hier op Taroena maaken twee

duizend vier honderd en zes en tagtig zie-
lenF 3
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der Godsdienst in zyn gansch gedrag.len van Taroena, en drie honderd en zes

Van dat eerste had hy, pas van te voen zeventig van Kalongan in’t jaar 1703
ren, eer de Heer Padbrugge op Sanginuit; behalven de zeventig man op Ta
quam, een klaar bewys gegeven, metrocna, die hem ’t dorp Noenoessa op het
zyn oudsten zoon met een groote Cora-Talauts eiland Noessa opbrengen moet
cora naar Manilha te zenden, om van daarOok is dit Taroena in’t gemeen de
hulp tegen de E. Maatschappy te ver-plaats daar men eerst aankomt, om dat 'en
zoeken. Ook was zyn zoon, schoon degeen beter, en om dat dit wel de verze-
Coracora tegen zyn wil, en dien der Span-kerste plaats op dit gansch eiland is, daa
jaarden , weder te rug quam, daar nevensmen gerust ten anker komen en blyven
den Tidoreschen Prins Docko, om geenleggen kan, om dat hier een fraaie diepe
andere reden gebleven , of wel van deinham is: want schoon men op Taboe
Spaanschen gehouden, dan om de zelvekan ook een anker-plaats heeft, zo en is
t’eeniger tydt tot hun voordeel, of welzy zo goed niet, als deze
(zo dit zo niet vallen wilde) ten minstenOnder Taroena staat ook Saban waar
tot nadeel van de E. Maatschappy , byover wy by ’t verhandelen der Oost-zyde
deze of gene valsche voorwendingen, tedes eilands spreken zullen.
gebruiken. Dit kan men daar uit afne-Omtrent een myl verder heeft men het
men, om dat men den Koning Piantaydorp Mangenitoe, alwaar de oude Ko-
nooit heeft konnen bewegen de minstening van dien naam, Carlo Piantay, al vry
moeite (zelf op ons aanbod) tedoen, omwonderlyk plagt huis te houden.
zyn zoon weder by zich te krygenVan ouds plagt hier nog een dorp te

Hy lag ook, wegens zyn quastigen aart.zyn, Cajochis genaamt, dat wel eer met
gedurig dan eens met den Koning Takine-Mangenitoe in een gesmolten dog door
ta, dan eens met den Koning van Taboe-de Spanjaards zeer onbillyk van een ge
cans Goegoegoe ’s, of ryx-besticrders,scheurt, en tot een byzonderryk op zich
David Pandjalang, en Thomas Waelczelven gemaakt was; dog jegenwoordig
over hoop, ’t geen aan de gemagtigdenis het, al zederd de regeering van de Heer
der E Maatschappy, die jaarlyk de NoorPadbrugge alhier weder tot een ryk ge-
der-eilanden gaan bezoeken om de geschil-maakt; waar toe egter de Koning Piantai
len daar af te doen, zeer veel mocite ge-zeer traag en in’t jaar 1682, pas geko-
duerig gegeven heeft.men is. En schoon ’er toen nog twet

Hy was mede een van de magtigsteKoningen, te weten de voornoemde Pian
Koningen van Sangir; maar ook een vantay, en Martyn Takineta (van zommige
de gevaarlykste, en geenzins van de bestequalyk Tabingnetan genaamt) nog in we
reuk: want als de Heer Commissaris derzen waren, zo zyn deze twee daar in op
Oostersche Land-voogdyen , Dirk dedeze wyze en voorwaarden over een ge-
Haas, in’t jaar 1689. by zyn aanwezenkomen, dat Piantay het gezag, dog Ta¬
op Ternate aan den Vaandrig Davidkineta niet dan de blooten Titel van Ko-
Haak, en den Provisioneel Sccretaris Pieteyning voeren, en de eer-teekenen van ’t

Alstein, een last-brief gegeven had, naSonne-scherm, of wat dies meer is, daar
welke zy zig by het opnemen dezeitoe behoorende, ook behouden, en dat die
Noorder eilanden, en byzonder in opzigtverder aan den langst levenden blyven zal:

van dezen Koning, te gedragen haddenegter met dit onderscheid, dat Takineta.
zo ondervonden zy, by hun komst metna Piantays dood, in alles, en dus in het
het jagt Amsterdam , voor Sangir, zovolle gezag, voor zyn perzoon ook wel
volgens de getuigenis van zyne Goegoe¬volgen, dog dat dit na zyndood weer op
goe’s, en Babatos, of Ryks-raden, Si-een van Piantay’s zoonen, of neven, ver
mon Mattalibug, Gabriel Tamoesora, en An¬vallen zal.
toni Maccapondona, als volgens het zeg-Hier in waren ze beide wel overeen-
gen van den schoolmecster aldaar, Lucasgekomen; dog de uitdrukkelyke last doo
Fassadus, en meer anderen, dat hy deden Heer Padbrugge, als gevolmagtigder
Engelschen en Spanjaarden, by een uit-der Oostersche Provintien, Amboina
drukkelyke bezending aan hun na Ma.Banda, en Ternate, by zyne Instructie
nilha, daar in geroepen had om zyn rykaan zyn vervanger in de Moluccos, den
aan hun over te geven, en dat hy, zo zyHeer landvoogd, Jacob Lobs, gelaten,
niet goedvinden konden daar te komen,bragt mede, dog wel te bezorgen, dat
van voornemens was derwaards de vlugter geen van Piantay ’s kinderen in dit
te nemen, en de E. Maatschappy af teryk, en in de plaats van hunnen vader
vallen. Van deze zaak hadden de Ko-mogten volgen.
ningen van Taroena, en Mangenitoe,Deze Koning, Carlo Piantay was zee

hard Spaansch, zeer wankelbaar en on- Martyn Tatandang, en Maytyn Takineta,
ook zeer goede kennis , die derhalvengestadig in al zyn doen, en behalven dat
aan den landvoogd in dien tyd, den hecrook een volslagen Heiden, een man zon

Johaz

Quaad
gedrag
van Carlo

Piantay,
en zyn

dood,
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Johan Kops, en zynen navolger, den
heer Kornelis van der Duin, al veel be¬

komniering, en van tyd tot tyd moeie-
lykheden gegeven heeft; altyd vreezende
dat de een of de ander Europeër daar,

of daar omtrent verschynende, zig op den
eenen of den anderen tyd eens van zyne

wispelturige en oproerige luimen bedie-
nen, en zig daar ter nederzetten mogt;
het geen dan nog meer moeite voor de
E. Maatschappy , en hunne bewints-
luiden daar, na zig gesleept zou hebben,
indien het God niet behaagt had hen in

’t jaar 1694. van dien gevaarlyken man
die in October overleden was) te ver-

lossen, waar van de voornoemde Alstein

en Haak , toen juist weer zamen na de
Noorder eilanden gezonden zynde, in
het begin van November, by hun komst
op Sjauw het eerste berigt kregen.
weshalven zy ook by een brief aan den

Sergeant (toen op Mangenitoe met eeni-
ge soldaten nog leggende, maar nader-

hand ingetrokken) last gaven, dat de
Ryks-groten de regering voor eerst maar
zouden hebben waar te nemen, zonder

een van zyn zonen in zyn plaats te stellen:

bly zynde, dat zy hem quyt waren.
De Koning Takineta was van een ge-

heel anderen aard, van een zeer goeden
imborst, en daarbeneven schrander, be

sadigd, en van een zeer goed oordeel.
Ook kon hy 't Maleits (dat daar anders
zo gemeen niet is) zeer wel lezen en
schryven, niet alleen in een Latynsche.

maar zelf ook in een Arabische letter.
en dat zo vaerdig, dat hy daar in voor

een van de gaeuwste inlanders gehouden
wierd

Behalven dit alles zo oeffende hy zich
ook zeer, niet alleen om ’t Maleits in
onze letter wel te lezen en te schryven,

maar ook om zig den inhoud van her
Nieuwe T’estament zeer gemeen te ma¬
ken, waar in hem den byzonder wel daar
in geoeffende Koning van Taroena,
Martyn Tatandang, met al zyn vermogen
hielp.

Om dat nu deze Koning opregt in al
zyn doen, en, voor al ook de E. Maat-

schappy zeer getrouw was, zo wierd hy
sterk vervolgt, en van veele inlanders,
die op Piantayss zyde waren, belogen en
belastert, weshalven ’er ook aan de vol-
gende landvoogden belast was, wel in
gedagten te houden , dat deze vorst geen
vyanden, als om zyn deugd en trouw
had; waarom ’er ook bygevoegd werd
de beschuldigingen tegen hem wel aan te
hooren; maar de zelve altyd met die om-
zigtigheit en zo langzaam te behandelen,
dat ze metter tyd van zelfs in rook (ge-
lyk zy waren) verdwynen mogten, op
dat deze eerlyke en vrome heer daa
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door geen schade lyden, en ondertusschen
onder de sterke bescherming der E. Maat-

schappye, die hy ook waarlyk verdiende,
opgroeijen, en alle zyne boosaardige
vyanden verduuren mogt

Dat de Koning van Mangenitoe ook De Ko-
ning vanheer van een gedeelte van het dort
Mangeni¬Noenoessa, op t eiland Noessa, zynde
toe ook

een der Talautse eilanden is, hebben wy vorst van

een deelge-bevorens al aangewezen, en daar by
van ’ttoond, dat hem , dit dorp dertig weerbart
dort

mannen leveren moest, gelyk dit zyn ryk Nocroas¬

sa, op 'tvier honderd en zeventig weerbare man-
eiland

nen geeft.
Noefsa,Tot het ryk van Mangenitoe alleen een de

behoorden in’t jaar 1709. nog veertier Talautze

eilandenhonderd zielen, behalven de negentig op
’t ciland Noessa. Pas benoorden het dorp De dor-
legt het dorpie Leang, en een weinig

en Le¬
verder besuiden het zelve een ander, me

ang, en

Koejong.de niet groot, en Coejong genaamd
die daar mede onder gerekent werden.

Omtrent drie mylen Suidelyker heeftHet dorp
Tamak-men het voornaam dorp Tamacko, dat
ko, en des

in het jaar 1682. nog onder den Koning zelfs

van Sjauw stond. man¬

schap.Hoe lang die vorst daar op regt gehad.
of gezegt heeft te hebben, en wete ik

niet; maar dit wel, dat hy 'er door de
Spaansche, die voor het jaar 1680. nog op
bjauw, en ’er meesters waren, met ge-
weld ingedrongen is; weshalven de heer
Commissaris Padbrugge ook gelast heeft,
dat men in het toekomende die genen,
waar op den Koning van Sjauw zyn regt
bewyzen, en met reden vesten kon, liet
ver na Sjauw overbrengen zou, om hier
door veel geschillen, daar uit ontstaande,
voor te komen, daar by voegende, dat,
alzo Tamacko meest uit volkeren van
Saloerhan bestond, deze lieden weer na
nun dorp, en de verdere na Taboecan

zouden konnen gaan, om de onkosten van
een schoolmeester voor de E. Maatschap-
py uit te winnen, daar de Heer Padbrugge
vry naeuw op zag. Ofdit in opzigt van
Sjauw daar na geschied zy , en wete
ik niet; maar dit wel, dat in’t jaar
1709. Tamacko nog een dorp op zig
zelven, ook van een schoolmeester voor-
zien was, en dat 'er toen honderd en
tachentig weerbare mannen, en vyf hon-
derd acht en tachentig ingesetenen van
dien waren; hoewel ik ook wete, dat
er eenige van Tamacko weer na Saloer-
han opgekraamt zyn ; ’t geen in dien
tyd ook wel van de dorpen Manaloe,
Coclor, en Coema belast, maar juist zo
niet gevolgd is, aangezien ik ook op
deze drie dorpiens in ’t jaar 1709., vol¬
gens kerk-berigten, byzonder al mede
nog schoolen en meesters vind.

Vermits zig nu ten Suiden van Ta¬
macko niets meer van belang, dan de

hoek
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als tegen ’t gebergte op; staan ; en den 'erhoek Tombor, nevens eenige eilanden,

by mits¬schoon zy zich zelve vry wel voortplan-die wy reeds gemeld hebben, opdoen,
gadersten, zo zou men, by nadere verpagtingen die af en aan den Suid-hock leggen,
nder

van ’t bosch aldaar ’er wel by konnenzo zullen wy nu weer van den Noord- wie dit

bedingen, dat de Pagter ook hier zoda- staat.hock Sallimar af (daar wy de beschryving
nigen getal van jonge Klappus-boomen,van dit eilandt Sangir aan des zelfs West-
als men ’er oordeelde tot herstelling vanzyde begonnen) aan de andere, of de
nooden te zyn, jaarlyks zou moeten aan-Oost-zyde des eilands, ons berigt dies aan-
planten.

gaande vervolgen.
Niet wel een en een quart myl van NegriHet eerste dorp, dat men om dien

Saban heeft men een dorp, Negri Bahroe, Bahroehoek in ’t Noord-Oosten ontmoet, is
dat is, ’t Nieuw Dorp, genaamd.Matane, dat aan ’t ryk van Candahar

Hoe veel ingezetenen hier, of op Sa-grenst. Het plagt in’t jaar 1682. n09
van zyn, kan ik niet net zeggen; maarmaar een klein gehugtje te zyn, en maar
gelyk Saban onder Taroena reeds opge-tien of twaalf huisgezinnen te hebben;
bragt is, alzo zullen wy dit dorp ondermaar moet zedert merkelyk toegenomen
Taboecan (daar ’t naast onder schynt tewezen, vermits het in’t jaar 1705. we
staan) opbrengen.vyf honderd en vyftig ingezetenen, en

Tusschen dit Negri Bahroe, en het Eilandenhonderd en vyftig weerbare mannen had.
usschendorp Taboekan, daar wy ook van oudsHet legt zeer vermakelyk, vermids het
begriaf, een Logie plegen te hebben, en nogtwee takken van een beek, die uit den

Bahroe ,
hebben, en daar ook anker-grond is, leg-berg van Saban vloeit, tot zyn gebruik en Ta¬

gen af en aan den wal, wat Zuid-Zuid- boekan.heeft, die ’t zelve als tot een zeer aan-
Oost op, en op een rei (zoal meest Zuid-

genaam eilandje maken, waar aan om-
Oostelyker) de eilanden, Batoe, Wingko,trent honderd Klappus-boomen met hun-
Noessa, Toghan, en Boekit, het eerstenen lommer een fraei sieraad geven.
een , het tweede een eneen half, het viordeMen plagt op het verwoest Limauw
en vyfde by na twee mylen, en het tweedeeen groot getal van deze boomen te heb-
omtrent een half myl van den wal. Hetben, dog aangezien die door de mein-
ciland Noessa legt een weinig be-Noordeneedige opstand dezer ingezetenen uitge¬
Taboekan; dog 't eiland Boelit wat bui-roeid, en die landeryen dus onder de
ten Noessa’s Zuid-hoek vlak er voor.E. Maatschappy gekomen zyn, 20 zou

Het dorpHet dorp Tabockan is de hoofd-plaats,'t best wezen dit Limauw aangezien het
l'aboe¬en zetel dezes Konings, die wel de magveel goede Sagoe-boomen heeft , by een kan.tigste der Sangireesche Koningen, dognieuwe Sabansche verpagting, te gelyk

wel de minste in gezag, en zeer slap inmet Saban, maar met die voorwaarde,
zyn tegeering is. Gelyk zyn onderdaanenvan dat de Pagter gehouden zal wezen
nier door zeer ongebonden, baldadig, ookaarlyks daar duizend jonge Cocos, of
zeer wild en woest van leven, en weer-Klappus-boompkens aan te planten, te
barstig zyn , alzo heeft zyn Kapiteinverpagten.
Laoet, of zee-voogd, Gingang hier veelDit zou daarom te wenschelyker we-
neer dan hy te zeggen.zen, om het dan by versoop vant tyd

Het is een algemeene misslag van al detegen Matane (was het mogelyk) te
Koningen, zo op deze cilanden, als opverruilen, en daar door veel moeielyk

En desde gansche kust van Celebes, dat die vor-heden met den zee-voogd Gingang, die
zelfs Ko¬sten ’er eere instellen, om ieder zyne oneigentlyk in den bogt van Boetoewan ning be¬

dederdaanen op het zagtste te regeeren.te huis behoorende; maar door een hu- schreven
wyl ieder van hen by zyn volk maar eenwelyk daar al mede ingedrongen, en niet
goeden naam , van dat hy een zagt enalleen meester in dit dorp, maar zelf ook

medegaande regent is, zoekt te hebben;in Taboecan is, voor te komen.
naar deze vorst (immers die in ’t jaar 1682,Dit dorp Matane behoort tot het ryk
en lang 'er na nog, regeerde) en dit Ta¬van den Koning van Taboecan.
boekan, overtreft al de andere.Omtrent drie quart myl Suidelyker

Zyn naam was, Marcus Franciscus La-op heeft men het dorp Saban, tusschen
lero, die ’er toen nog niet lang Koninghet welke en Matane, omtrent een quar-
geweest was. Hy was loom, en vadsig,tier myls van de wal, in 't Noord-Oost
omtrent alles by na onverschillende, uit-ten Noorden het eiland Lipang, gelyk
genomen, dat hy een groot overspeelder.’t eiland Caboe-Loesoe vlak tegen over
en aan die zonde geheel en al overgege-Saban omtrent anderhalf myl van den
ven was.wal, omtrent in het Noord-Noord-

Van het gedrag en den aart van dezenOosten, legt.
vorst quam in’t jaar 1685, op den eerstenDit dorp Saban staat nu onder den
Januari, dit volgende berigt uit Terna-Koning van Taroena, en heeft veel
te in.Klappus-boomen, die, zo langs strand
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By een Extract uit een Missive van den
Heer Lobs, van den 3osten Juli van ’t jaar
1684, bleck, dat Marcus Lalero, Koning
van Taboekan, met voordagt in Ternate

gekomen was, om des landvoogds aange
zigt te zien.

Buiten dien was ’er onmin tusschen zyn
5Hoogheid, en de dogter des Koning

van Candahar, de Princes Lorolabo, ’t geen
ook de wezentlyke oorzaak van zyn komst
daar was

Hy (Marcus) had nog een Broeder,
Bangkal genaamt, gehad. En hun beider
vader beloofde Marcus, nog klein zynde,
aan de Princes, Lorolabo, en Bangkal aan
zekere Princes, Salontingo, te geven.

Mareus nu had van jongs af al geen
genegenheid voor de Princes Lorolabo, en
was reeds zo gemeenzaam met de Princes
Salontingo, dat zy door weder-zydze ge-
negenheid na eenige tyd bezwangert
wierd, niet tegenstaande het welke de
vader die Princes aan zyn jongsten zoon,
Bangkal, op zyn Mohhammedaans trou-
wen deedt.

Ondertusschen quam Bangkal te over-
lyden; waar op de eerste liefde tusschen
haar en haar eerste vryer weder wortelen
schoot, zo dat zy als man en vrouw

leefden.

Ondertusschen ging de Candaharesche
Princes mede een onbetamelyke gang,
hebbende nu met den eenen, en dan met

den anderen, te doen.

De Koning, Marcus Lalero, nu Christen

zynde, en de Candaharesche Princes bit-

ter Moorsch, zo bid hy U Ed. Hoog
Agtb ootmoedig, dit eerste gedwongen
huwelyk (een Toteriha , nu t'eenemaal

by de E. Maatschappy verboden) te ver-
nietigen, en deze zyne Liefste, by wel-
ke hy al verscheide kinderen heeft, hem
toe te staan, en zal hy dan eerst regt zyn

Koninklyke magt in ’t voorstaan van
school en kerk naar behooren konnen in 't

werk stellen; zeggende, zonder die Prin-

ces niet te konnen leven.

Hier op hebben wy ’t gevoelen van den
Eerw. D. de Leeuw ingenomen, die ons
jezegt heeft, dat de zaak zo lag, en dat

zyn Eerwe geen zwarigheid in de zelve
zag; hoewel hy best oordeelde, die zaak
eerst aan Uw Hoog Edelheden voor te

dragen; waar mede wy (zegt de Heer
Lobs) ons verdragen, te meer, alzo de
Princes Lorolabo ons onlangs geschreven
heeft, dat haar Hoogheid best oordeelde
t huwelyk tusschen haar, en den Koning.
Marcus Lalero te breken, als zy malkan-
deren maar verstaan konden omtrent het

gene Lalero gezegt word van haar te
hebben.

Omtrent welke zake wy dan Uw Ed. Ed.

spoedige bepaling en afdoening verzoeken.
I. DEEL.
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Over dit geval nu wierd by de Hooge
regeering het gevoelen van den Batavi-
schen kerken-raad verzogt.

Den 22sten Januari vond de Kerken
raad goed, alvorens oordeel te geven,
nader opening van deze zaak aan de Heer
Directeur (of Opper-bestierder van der
handel der E. Maatschappy in gansch In-
dien) Antoni Hurdt, te verzoeken.

Den 2sten der zelver maand bleek in
vergadering, dat de Heer Hurdt zeide.

geen nader licht hier omtrent te konnen

geven; dog dat, zo de Kerken-raad ee-
nige zwarigheden had, men die, van hen
opgegeven zynde, naar Ternate om na-
der opening zou moeten overzenden
Waar op dan besloten is deze Dubia, of
Gravamina, aan haare Edelheden op te
zeven.

1. Of Marcus Lalero een, of meer kin-
deren by de Princes Salontingo, voor haa
huwelyk met den Prins Bangkal, had.

2. Of die nog leefden.

3. Of Lalero, na Salontingo bezwan-
gert te hebben, met Lorolabo getrouwt is

4. Of hy toen Moorsch, of Christen
1725.

c. Of dit huwelyk met, of tegen, zyn
zin was

6. Of hy Lorolabo bekent, en

7. Of hy van haar oit kinderen gehad,
heeft.

8. Of die nog leven, of niet.
9. Of Bangkal met Salontingo, na hare

bezwangering, trouwde, of niet.
10. Of hy met haar trouwde voor, of

na hare verlossing.
11. Of ’t zyn zin was, met haar te

trouwen, of niet.

12. Of Bangkal Salontingo oit bekent
heeft, en of zy oit kinderen hadden, en
of ’er nog leven.

13. Of Salontingo nu Moorsch, of
Christen is.

14. Zy verzogten ook het gevoelen van

D. De Leeuw, zo als hy dat aan de Heer
Lobs opgegeven had

In’t jaar 1687, den zysten Januari bleek,
dat nu gezien was de verklaring van D. De
Leeuw over de veertien poincten van den

Koning van Taboekan by den Kerken-
raad van Batavia den 2esten Januari in’t jaar
1685 opgestelt, welke zy bevonden zeer

te verschillen van die van de regeering
van Ternate van den 3osten Juli in ’t jaar
1684, aan haar Ed. Ed. overgezonden.
En alzo hen bleek, dat Marcus Lalero,
Koning van Taboekan, met de Princes
Lorolabo getrouwt was, en zy beiden
tot het Christendom overgegaan wa-
ren, gelyk ook zyn broeder Bangkal,
met de Princes Lolonsego,hier vooren Sa-
lontingo genaamt, getrouwt, beide Chrif-
tenen geworden waren , zo is het, dat
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dezc Bangkal gestorven zynde, het zyn By dit zyn godlooos bedryf, ’t geen
van zeer veel opschudding aldaar geweest,broeder Mareus t’eenemaal ongeoorloft

en zelf ook tot op Batavia als een kerke-geweest is zyn eigen vrouw, Lorolabo, te
lyke zaak (waar van wy elders breederverstooten, en Lolonsego, zyn broeders
spreken zullen) gebragt is, was hetweduwe, te trouwen, alzo beide die din-

zo David Pandjalang, en deze Princes,gen in Gods woord uitdrukkelyk verbo-
hem klaagden, nog niet gebleven; maarden werden.
hy had, deze vrouw van Kapitein Rob-Dit was het gevoelen des Kerken-raads
bertus, volgens zyn wellustigen aart haarvan Batavia over dit overspelig bedryf
ten eersten al weder moede zynde, oolvan den Koning, Marcus Lalero, die, wel
om hals gebragt; een zaak, waar oververre van het naderhand te verbeteren.

hy ook eenigen tyd op Ternate vaftge-het in 't vervolg, gelyk wy zien zullen
zeten heeft, hoewel hy eindelyk, by ge-nog veel erger aangestelt heeft.
brek van genoegzaam klaar bewys, daarWanneer de Vaandrig, David Haak
uit weder ontslagen was.den 23sten September in ’t jaar 1688, naar

Na dit vuil stuk nu had hy de PrincesTaboecan vertrok, om de geschillen tus-

Lorolabo weder als zyn gemalin aangeno-schen hem, en de vermogende Heeren,
men; dog de zelve ook zeer qualyk ge-David Pandjalang, en Thomas Waela,

handelt, om dat zy groote woorden overzyne Goegoegoe ’s, of ryx-bestierders,
een dubbeld nieuw overspel van den Ko¬neder te leggen, en hen de twee reeds by
ning, eerst met de vrouw van den zee-hen tegen hem opgeworpene Paggers (of
voogd Gingang, en daar na weder metkleine vastigheden met Clappus-boomen
zyn eigen broeders vrouw , de Princesomheint) te doen afbreken (dat zy ten
Lolonsego begaan , gemaakt had , welkeersten zeer gewillig deden) zo quam
laatste zo verre gegaan was, dat hy dehem den zysten der zelve maand, na zyn
laatstgemelde Princes (schoon zy nog tweekomst aldaar, al een vry slordig geval
kinderen by zyn broeder in het levenvan zyne verlatene vrouw, de Princesse

had) tot zyne gemalin reeds aangeno-Larolabo, de zuster van den voornoem-

men had, en haar Hoogheid nu ten twee-den David Pandjalang, en uit haar eigen
demaal verstooten, ’t geen dan haar ge-mond, voor.

Deze vorstin had zig by hare verschy noodzaakt had, verder hare toevlugt tot
den Koning van Candahar, haren vader,ning voor Haak, al eenige woorden laten
te nemen, alzo de Koning Lalero harenontvallen, die hem aanleiding gaven, om

haar Hoogheid te vragen, waarom zyn broeder, en alle de zynen (zonder haar
Hoogheid eenigzins hier in te verschoo-Hoogheid, de Koning , haar gemaal,

haar verlaten had. nen) maar zogt te bederven ; waarom

Zy antwoordde, na eenige zugten hier ook haar broeder (voornamelyk op aanra¬
op  dat de Koning besloten had , de ding van den Sengadii van Bowan, en
huis-vrouw van eenen Kapitein Robbertus, meer anderen, onder verscheiden valsche
met bewilling van dien Kapitein, en zyn voorwendingen, zo hen den Prins Paca-
vrouw, met of tegen haar Hoogheid ’s rilla zeide) met zyn vrouw kinderen,

en alle de zynen, eerst in 't bosch, enzin, te verruilen, een gedoente, ’t geen
de Goegoegoe, haar broeder, dien vorst daar na tot den Koning van Candahar,
wel zeer ernstig, als een daad meer de zynen en haren vader, nietzonder bittere

beesten, dan Christenen, passende, af- traanen, en uit groote vreeze voor zyn
geraden had; maar na welke vermaning leven, gevlugt was.
hy niet luisterde, ’t geen haar Hoogheid Een geval, ’t geen naderhand, en nog
dan ook genoodzaakt had, om haar toe- lang daar na, groote moeijelykheden ge
vlugt tot haren broeder te nemen, die, geven heeft, en alleen genoeg is, om ons
over hare klagten geraakt, en zeer ver- den wellustigen aart van dezen vorst te
wondert zynde, den Koning gevraagt leeren kennen. En wat die elendige Ko-
had, of zyn zuster, die zo wel een Ko¬ ningin betreft, wy zullen haar, eer wy
nings dogter, als hy een Konings zoor van dit eiland afscheiden, nog vry elendi-
was, ook iets, hare geboorte, en zulk ger aan haar einde zien geraken.
een Princesse, onbetamelyk, bedreven Behalven Taboecan staat ook Matane

hadt, op ’t welk hy niets ten laste van nevens zes dorpen op het Talauts eilanc
haar Hoogheid wetende voort te brengen, Lirong , vyf der zelver op het eilanc
zo waren 'er, tusschen den Koning,en Karkelang, en het grootste deel van hef
haren broeder, zeer hooge woorden hier dorp Noenoesa, op het Talauts eilanc
over gerezen, te meer, alzo dit gansch Noessa, (gelyk reeds aangemerkt is) on-
werk zyn ware oorsprong alleen uit een der hem.

groote verbittering van zyn Hoogheid Hy heeft ook lang met den Koning van
tegen dien ryx-bestierder zelf al zedert Candahar, over ’t vergiftigen der Taboe
een geruimen tyd te voren genomen had. canze wateren geschil gehad, ’t geen hy,
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en de Koning van Sjauw, hem sterk te
last leiden; zeggende dat daar af veel

menschen op Taboekan, en op ’t eiland
Sjauw, gestorven waren; om ’t welk
hem nader waar te maken, zy zeiden een
tistje in ’t water gevonden te hebben,
waar in verscheide gekromde spellen, en

krom koper-draad, nevens veel steentjens
en beentjes, gevonden waren, op welke
klare bewyzen zy beiden den Koning van
vandahar den oorlog gedreigt, en hem
reeds genoodzaakt hadden met zyn vrou,
kinderen, en inwoonders naar den berg
Aboe te vlugten, latende aan de eene zy-
de aan den Koning van Taboecan weten,
dat hy hier aan geen schuld ter wereld,
maar dat hy zich egter klaar gemaakt
had, om hem af te wagten, zo hy lust
had om koppen te halen , of dat hy
hem anders zelf zou komen bezoeken.

Deze inlanders zyn zeer bygeloovig,
welk bygeloof der zelve de vermogent-
sten op die eilanden , en op de gan-
sche kust van Celebes, zeer tot hun voor-

deel weten te gebruiken, zeer stout iemand,

dien zy maar haten, de schuld geven-
de van de wateren vergiftigt te hebben,
terwyl zy nogtans dit zelf zo in der stilte
hadden laten bestellen. Een bedryf, waar

van de overledene moeder des Konings
van Sjauw by uitstek een handje had, en
onder alle de eilanders zeer berugt ge-

weest is, daar het nogtans niet anders
dan een listige streek, en een behendig
eigen bewerkt verdigtsel alleenlyk tot het
bereikten van haar oogwit om zoeen, die
zy beschuldigde, te verderven, dienende

waS

zulk een verdigtsel, en voorwen-Op
ling, of op dit zetten van zo een kistje
in het water kon nu juist op dien tyd
zulk een sterfte als men hier op wel ver-

volgens gezien had, niet volgen; maar
het is zeker dat die niet anders, dan van
de bedorve zwavelagtige lugt , door de
dampen uit den brandenden berg Aboe
zig zo wel over het land van Candahar,
als over dat van Taboecan, verspreidende,
voortgekomen zy, ’t geen niet alleen zelf
aan ons scheeps-volk, wanneer dat op
zulk een zwavel-dampigen tyd juist in de

baai van Pettha lag, en zo lang als het
daar met hun schip bleef leggen, maar in
den later tyd zo klaar aan Candahar zelf,
en des zelfs inwoonders (gelyk wy nader
by ’t springen en branden van dezen berg,
toonen zullen) gebleken is, dat 'er geen
reden in de wereld zederd overbleer om

daar aan te twyffelen, aangezien het dien
Koning zelf, en zeer veel van zyn inge-
zetenen, het leven nog gekost heeft.

Ook wist ieder een, hoe ongezond de

lugt-streek van Taboecan, ja zelf ook
vooral die van Mangenitoe, Taroena en
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Calongan was; en schoon men de lugt in
Candahar zo vergiftigt niet bevond,
dat quam daar van daan , om dat het,
schoon digt by dien berg, egter ook vry
na by dien Noord-hoek gelegen was, en
dus ten eersten door verscheide winden

gezuivert wierd. Behalven dat die damp
zich ook meer naar de overkust, en
naar het Zuiden toe, schynt verspreid te
hebben.

En indien men naar zulke grollen en

verdigtsels van den inlander zou wil-
len hooren, men zou ’er honderd konnen

voortbrengen daar niets aan is, schoon zy
altyd dezen of genen botterik weten op
e maken , om getuigenis der waarheid
tegen dezen of genen, diens verderf zy
zoeken, dog zo bot te geven , dat de
leugen, en het verdigtsel, ten eersten van
zelf voor den dag komt. En dit is de
egte bygeloovige aart van alle deze
Molukze eilanders. Zy zyn zeer bitter
op malkanderen, en zommige zo loos,
dat zy er een , dien zy niet eens meenen,
beschuldigen zullen, om het door 't be-
steken van de tweeden een derden, die zy
naten, op den kop te draaijen , verze-
kert zynde, dat die tweede ’er zig zeer
wel door redden zal.

Al deze oneenigheden spruiten of uit
nunne hoereryen, en overspelen, of uit
hunne landeryen en Sagoe-bosschen, waar
op zy zo gezet zyn, dat zy malkanderen
om eenen boom, hoe gering ook, ter

dood toe vervolgen zouden, gevende dien
haat aan hunne kinderen , en kinds-kin-

deren, met de erfenis, en als een erf-goed
over; ja zy oordeelen, dat zy geen ze-
gen zouden hebben, indien zy zo of zo
een, welkers over over-groot-vaders over-
groot-vader den hunnen zulk een boom
ontnomen had, niet ten uitersten zogten
te verderven.

Het doip Taboecan is (behalven Ta-
roena) het vollrykste op dit gansche ei
land, en het had in’t jaar 1709, omtrent

de twee duizend ingezetenen, en zeven
honderd weerbare mannen.

Het dorpie Pettha (dat een myl van
Taboecan legt) voor by zynde zo komt

men by het dorp Coema, of Bindade, dat
agter een hoek omtrent drie mylen van
Taboekanafgelegen is. Vlak voor ’t zelve

af en aan den wal, in den mond van een

dicpe baar, legt een klein eilandje zonder
naam.

Digt hier aan volgen twee dorpkens,
Coelor (ook wel Coeloere) genaamt
voor de welke een half myl of wat meer
van den wal, regt Zuiden op, eerst het
eiland Torrang, en wat verder ’t eiland

Batoeingko, als op een rei, legt.
De ingezetenen van dit Coema plagten

een getal van drie honderd en vyftig,en
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niet alleen voor een der vermogenste San-die van Coelor omtrent drie honderd en
gireesche vorsten, maar voor de eersteveertig zielen, en het eerste honderd en
der zelve te houden is, zo hy zyn magttien, en het laatste honderd weërbare
maar wel wist te gebruiken, maar dezemannen uit te maken; en staan al mede
Lalero (alzo ik niet weet of hy nog leeftonder den Koning van Taboecan.
was een bot, wulps, en zeer bygeloovigHet dorp Menala (van zommige ool
vorst, die zig meer aan zyn Duivel alsvel Menalongko genaamt) legt een klei

aan zyn Gods-dienst gelegen liet leggen,ne myl verder by een baai. Het staat al
waar van hy in’t jaar 1690, een klaretmede onder dezen Koning, en had in
preuve gaf , wanneer hy, pas voor deaar 1709, omtrent drie honderd en twin
komst van den gevolmagtigden, den Vaan-tig ingezetenen, en honderd weerbar
drik Hack, in de maand Augustus aanmannen.
den Duivel geoffert had, om dat een kindWat verder om de Zuid legt vlak voor
van hem by zyne geëgte byzit, de Prin-den wal, en zeer digt daar by , het ei-
ces Lolonego, gewonnen, krank wasland Lawesang pas voor by welkers Zui

Dus verre nu hebben wy den omtrekdelyken hoek omtrent een quart myl van
van dit eiland beschreven, by 't welkeMenala, het dorp Manna, be-Zuiden ’t
wy nog met een letter voegen konnen,welke, een quart myl van de wal, en
dat het gansch eiland Christen uitgeno-even zo verre van de Zuid-hoek van La-
men Candahar, dat half Christen en half

wesang het eiland Bing, en pas be-Oosten
Moorsch is. Men heeft ’er in’t jaar 1709het welke, zeer digr 'er aan des zelfs Oost

een getal van elf schoolen, en school-hoek het eiland Bellande legt, aan wel
meesters gehad, van welke breeder voor-kers Noord-hoek zich drie kleine eilan-
stel, en opening, ter plaatse, daar ik vandekens Noord-Oost op in een rei ver
den Godsdienst alhier handelen zal, staattoonen.

gegeven te werdenDit dorp, welkers ingezetenen ik ner
Men heeft hier, en op eenige naburigegens uitgedrukt gevonden heb, staat al

eilanden, als Sjauw, Pangasare, of Ta¬mede onder den Koning van Taboecan
gulanda, enz. zeerveel Kallappa of Cocosselyk ook het groot dorp Saloerhan, dat

byboomen, waar door deze inlandersomtrent twee mylen van ’t dorp Manna,
genoegzame neerstigheid, voor al, indienen omtrent vier mylen van Menala, legt
zy van een meulen , om de olie uit deHet is ook een van de grootste dorpen,
Nooten, of Kalappa-vrugten, te perssen,zo van den Koning van Taboecan , als

en van genoegzame Martavaanen ( of groo-van ’t gansch eiland Sangir, vermitshet

te verglaasde potten, die drie of vier an-in’t jaar 1709, omtrent duizend en Vvy
kers nat houden) voorzien waren, in staathonderd ingezetenen had, en vyf honderd
zouden zyn een groote menigte van oliemannen met schildt en zwaard uitleveren
te verzamelen, en die tegen een redely-kon.

ken prys, of acht kannen voor een ryx-Waar uit dan blykt, dat hy acht of
daalder, niet alleen ten dienste van denegen dorpen een duizend zes honderd
Molukze landvoogdy, maar lzelf ook toten zestig weërbare mannen, en vyf dui
gerief der nabuuren, te konnen leverenzend en zestig zielen alleen hier op Sangi

Men vind op dit elland ook redelylonder zich had; zonder noch eens de

goed timmerhout, zo om huizen, alstwaalf en half dorpen, elf honderd en
om ’er schepen af te bouwen, en ook veenegentig weërbare mannen, en de drie
Sagoe-boomen, van welke ’er een grootduizend vyf honderd en zeventig zielen,
deel op Saloerhan staan, op welke dedie op de Talautze eilanden onder hem

Goegoegoe Jeronimus D'Arras wel eenenstonden, te rekenen, ’t geen in’t geheel
eisch maakt, dog zy behooren den Ko¬een magt van twee duizend acht honder
ning van Taboecan toeen vyftig mannen ten oorlog, en acht

Wat nu het binnenste van dit eilandduizend zes honderd en dertig zielen
betreft, aan de Oost-zyde is het van den(waarlyk al een vry groote magt) komt
Noord- tot den Zuid-hoek toe zeer vlak;uit te maken.

dog aan de West-zyde van het dorpEn om de aanzienlykheid der Konin-
Niroezenkajoe, en Candahar af al vrigen van Taboecan nog meer te toonen.

u bergagtig , hoewel de hoogste bergde Koning van Ternate, Kaityili Sibori
van het gansch eiland de berg Aboe geheeft een Taboecanse Princes (die hy in
naamt, met zyn Noord-einde voor Can-’t jaar 1675, de Koning van Taboecan
dahar, met zyn Zuid-einde tot voor Ta-ook weder t'huis zond) tot zyn gemalin

getcuurt. roena, en met zyn gansch lighaam zich
ten grootsten deelen voor Sarab, SaroeDus ziet men, dat die Koning de mee-
doekel en Calongan, omtrent een, ofeenste landen, en volkeren, van dit eiland
en een half myl landewaard in, en naar 'ten’t grootste gedeelte van de Oost-zyde

Oosten toe, vertonende, zigboven alle dedes zelfs, onder zyn gebied hebbende
andere

Veel Ca-

lappus
boomen

en zulke

olie hier.

En rede

lyk goed
tiinmer-
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andere by uitstek van verre kennen doet.
Dit is mede een vuur-berg , die zig

niet alleen aluyd met een pluim wat be¬
Zuiden zynen top vertoont, maar die in
’t jaar 1711, zedert den 1oden Decem-
ber afgryselyk gebrand, en ook zyn bran-
sende zwavel-stoffen, zo verre men die
jecle verw op dit eiland zelf, van den
Noord-hoek af tot Taboecan, en Taroe-

na toc, uitgedruket ziet, met zeer doode-
lyke gevolgen voor alle die dorpen en der
zelver ingezetenen, verspreit heeft, waar
mede hy ook klaar bevestigt, dat men
het steiven van zo veele Taboecanders en
andere inlanders , daar omtrent zig met
der woon gehouden hebbende, niet aan
het vergiftigen van de wateren door den
Koning van Candahar; maar enkelyk aan
de uitwerking van dezen berg, in 't ver-
giftigen van de lugt door zyne gestadig
uitdampende zwavel-stoffen, had toe te
schryven.

Hoe zig dit verschrikkelyk branden
van dien berg toegedragen heeft, vinden
wy breder in dit verhaai, ’t geen de post-
houdende Corporaal naar Ternate over

Manado gezonden heeft.

Extract uit het Taboecans dag-
register, onder den 10den tot den
16 den December dezes Jaars 1711.

Onderdag den roden, ’s nagts, on-
27

ge aar de klok half twee uuren,277

ontstont hier een felle wind uit den
27

Noord-Oosten, vermengt met zwaren
regen, donder, en blixem , waar otf77

kort daar aan een aard-beving volgde,27

waar door ik, en de post-houders, de77

Logie verlieten, en ons onder den bloo-7

ten hemel begaven.77

Kort daar aan, of wat over tweën,

hoorde ikeen naar geschrei en gekerm,77

rondom de woning der Maatschappy:27

en schoon het zeer donker was, zo27

gaf ons het weerligt klaarheit genoeg,
om de menschen, met troppen van
honderden, en vyftigen, langs strand

de vlugt te zien nemen, zonder dat ik27

wist, wat de reden hier af was; maar20

even zo als ik, met die gedagten be¬77

zet was, quamen ’er zulke elendige
flagen uit den berg, dat wy malkande-

ren niet kosten hooren , waar op by27

honderden van steenen volgden, die by
27

ons nederviclen ; zo dat wy verpligt
waren, in huis te gaan. Daar nu ko¬
mende, en agter uit ziende, zo was
het als of de geheele berg, Aboe ge-
naamt, hierop Sangir, in het Westen van
ons gelegen, niet anders als een klomp

vuur was; en het springen duurde tot27

de klokke half vier; maar de wind ging
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leggen, zo dat wy de zwavelagtige
stoffe gewaar wierden, terwyl het ker-
men van de menschen zich nog al liet
hooren : want zy beeldden zich in,
dat de wereld verging.

Door het vlugten van alle het volk,
vraagde ik aan eenigen, die met vrouw,77

en kinderen voorby gingen , waar zy
naar toe wilden, en waarom zy niet in
de Negry bleven. Zy antwoordden
my daar op, dat de Koning, en zyn
Babatos (of raaden) al weg waren,
en dat zy mede alle van Sarab af qua-
men, den wil hebbende, om naar den
bogt van Pettha, en Matiekje, te

gaan ; ik liet aanstonds vernemen, of27

de Koning al weg was; maar my wierdt
berigt, dat hy nog t'huis was, hoewel

zyn goederen, en kinderen, al weg20

waren.7

Wy bleven dan in dezen nood, een77

gebed tot God doende , dat hy ons77

in ’s Compagnies Logie geliefde te be¬
schermen, en waren in zwaren angst,

vermits wy niet anders als de dood27

voor oogen zagen; ’tgeen tot de klok77

vyf uuren bleef duren.
7

Ik, een post-houder en vier jongens
besloten eens na des Konings woonin-77

ge te gaan, en te zien, of men hem,77

20 hy nog niet weg mogt zyn, dan in
de Negry kon doen blyven, vermits
door zyn vertrek, geen levendige ziel
daar toe te bewegen zou geweest zyn.
Ik, daar komende, vond nietmeer als
een ouden jongen, den welken ik naar
den Koning vroeg, en die my ant-
woordde, het niet te weten , waar op
hy zo weg naar agteren liep. Een wei-
nig daar gedraalt hebbende, verscheen

Kapitein Boeca, en de Kapitein Laoet,37

Gingang, die mede naar den Koning77
vroegen; maar die niet en quam , was37

hy, die eerst tegen half zes, gewapent77
met een kris op zyde, agter in quam27

en my zeide, zyn gevoeg gedaan te37
hebben.

Ik vraagde hem, of het volk niet in
de Negry zoude te houden wezen :77

want naar het toescheen, zo brandde77
de berg zo veel niet, als ten drie uuren.77
Hy zeide, neen : want nu zal het7

brandend water afkomen, en daar zyn27

zy bang voor.20

De Koning verzogt my dezen ogtend
om zig in de wooning der Maatschap-77

y op te mogen houden , ’t geen ik21
hem inwilligde. Ondertusschen gin-27

gen wy eens naar de kerk, en toen was17
het half zeven; maar konden nog niet
zien , waar de dag van daan komen

zouw, daar was zeer weinig volk in37

de zelve, waar na wy, een gebed tot20

God gedaan hebbende, weder naar de33

G3 Logie
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33 Logie gingen, wagtende al naar den verbrand, of tegen den grond ter neder23
dag tot half agt toe, wanneer die eenig reslagen, uitgezeit een klein Negrytje,2 33
zints doorbrak, maar in ’t Westen Talawit genaamt, tusschen Matane,

237

konden zy niet zien als vuur, ’t geen en Candahar gelegen. Daar waren om-77

het ligt gaf; dog ten negen uuren begon trent honderd en zestig Candaharezen27

het te stillen. De dag wierd helder, overgeschoten, en den Koning, Sjam-27
de brand minderde, en de wind begon sialam hadden zy des daags te voren

uit den Noorden weder toe te nemen,27 op Candahar begraven, met een zoon-33

waar voor wy Godt loofden, en dank- tje van hem , dat zy in zyn armen23 27
ten; die de brandende stofte van deze hadden vinden leggen : want hy niet37 21
Negry afleidde; en die in tegendee verbrand, maar door de hitte des vuurs2
weder naar Calongan en Taroena verstikt, was. Het getal der dooden21
voerdde. op Candahar is op gegeven, zo mans,27
Vrydag den 1rden bleef de berg vrouwen, als kinderen, twee duizene

Aboe nog al, dog zo sterk niet, bran- en dertig koppen, waar onder gere-
den en vuur uit te werpen , als kent is de school-meester, Andries Pic-

37

des daags voren. Daar quamen hier tersz., en de Marinjo : Daar

eenige menschen van de Negryen Ba- waren ook gevonden vyf metale stuk-
nawabrae, of Braë, en Matanë , jes, en een ysere dreg, de welke den2y

de vlugt nemen, vermits zy het daar Koning van Candahar toequamen, en27

van de hitte niet konden houden. Ook zy zogten nog naar andere vyf van een27 27

waren op de eerst gemelde Negry, en of twee pont bals2

in ’t Bosch, al honderd en zes en der- Tegen den avond werd my berigt,77
tig dooden (waar onder de Princesse dat de Hhoekom van Taboecan, Abra-33L7

Lorolabo , en haar dogter, Sarabanong ham Datholomeus, en drie zoons van37

genaamt, was) en op de laatst-gemelde hem , mede op Candahar het eigen7721
er honderd en dertig gevonden , de nood-lot aangetroffen , en het leven

1777

welke meest door de vuuren verssonden met de dood verwisselt hadden77 37
waren. Zondag den 13den vermits de berg77

Wat nu Candahar aanging, daar af Aboe was ophoudende meg vuur te37

wisten zy nog niets te verhalen; maar27 werpen, zond ik den zoldaaat, Thomas77

zeiden, daar meer vuur te zyn geval- Justus, en eenige inlanders, naar de2
len, als op een van alle de Negryen.2 Negryen, Matane, Candahar, en een
De Koning van Taboecan, mede nieuwe Negry, om te vernemen, of
hebbende laten vernemen, of 'er geen277 het op gisteren verhaalde ook naar
volk van deze Negry uit de tuinen ge-23 waarheid my aangebragt was, die te-
mist wierd, zo quamen de uitgezon¬27 gen den avond wederom quamen, en
denen tegen den avond wederom, me-77 zeiden, het zoodanig de waarheidte

de brengende een verbrande menschen-
27 zyn, als onder de dagtckening van
hand, en voet, de welke zy benevens gisteren stondt aangehaalt; maar zy

nog drie en twintig menschen, in de77 hadden onder weg meer als over de
tuin van den Taboecansen kapitein27 vier honderd menschen vinden leggen,37

Consa gevonden hadden, alwaar de alle door hitte van het vuur (na hun2 37

huizen tot assche verbrand waren. oordeel) gestikt, vermits zy niet ver-2

Deze tuin is ongevaar een half myl brand, maar gaaf van ligehaam waren;
van de Negry, van Negri Bahroe een77 en het water hadden zy aan strand ko-
groot uur, en van Matane drie uuren. kende gevonden ; ja menigten, die27

Dezen dag hebben wy over de zes hunne voeten toonden , waren door77
honderd menschen getelt, die alle de77 het water verbrand. In de Christen-
vlugt naamen, en naar Pettha gingen.2 Negry op Candahar hadden zy een17

Saturdag den 1zden was de berg nog meisje omtrent agtien maanden oud
al brandende, als des daags te voren. gevonden, 't welk tusschen twee doo-27 237

In den ogtentstond quamen twec de ligchaamen in lag. Het was eenig-
Taboecanders, de welke des vrydags77 zints aan den arm verbrand ; maar,
naar Matane waren gegaan, om naar27 menschen ziende, begon het te huilen,

hunne vrienden te zien , die my het en, op zyn Sangirees , om water te37
droevig nood-lot, ’t geen den Koning roepen.27
van Candahar, benevens zyn onderdaa- Het had ook volgens hunne gissing,
nen, zo wel Christenen als Mooren, van den roden dezer daar al gelegen,27
overkomen was , wisten te berigten; en is jegenwoordig by een van zyn
de welke het alle met de dood hadden vrienden ingenomen.37
moeten bezuuren, zonder dat 'er een Den Hhoekum, Abraham Datolomeus.
huis, groot of klein, ja tot de boomen hadden zy daar op Candahar, benevens37

toe, was blyven staan ; zynde alles zyn drie zoons, begraven.27
Maan-

Als mede

op Can¬

dahar.
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Maandag den 1aden de berg al meer-
der afgenomen hebbende met branden,77
dog niet met dampen, zo quam de77

Tabockander Gorabe, van Mangenitoe,27

en Taroena, die my wist te berigten,
27

dat op Calongan zeventig menschen
27

waren verbrand, buiten de geenen, de37
'twelke zwaar gewond, dog nog in

leven waren; en de school-meester was

met de overgeschotene menschen naar27

Taroena gevlugt, om zich daar ter
27

neder te zetten, vermits zy het op Ca-
77

longan niet dorsten houden ; dog op
Tarocna was het al zo elendig gestelt.

27
want daar mede vier honderd en acht27

zielen door den vuure weggerukt wa-73

ren , waarom zy alle overgeschotene27

mede de vlugt naar Mangenitoenamen,27
vermits in die Negry mede wel eenige27

steenen gevallen waren, dog daar geen
schade aan menschen, of huizen, ge-

27

schied was. De Mardyker., Bastiaan
de Gratia was eergisteren, of op den
12den dezer, met zyn chaloepje op
Mangenitoe aangekomen.

Ik kreeg berigt, dat in de Negryen
Saloerhan, Menala, Coelor, en Coema,

17

mede geen schade, door het springen77

van den berg Aboe, aan menschen nog37

hurzen, was geschied.
Dingsdag den 1gden , komt alhier
van de Negry Talawit, digt by Can77

dahar gelegen, de nog in’t leven zyn-
de Singadji Bengoenang, en Kimelaho

Mallasigi, benevens in de dertig Can7

daharesen, my verhalende, dat zy dit

aan waren gekomen, om zich aan my
te vertoonen , en bekent te maken,77

dat zy hunnen Koning hadden begra-77

ven, en dat zy in ’t geheel, zo mans,77
en vrouwen, als kinderen, nog om-77

trent duizend sterk waren, die geene27

mede te rekenen, de welke op Saran-77

gani met den Goegoegoe Thomas Sigoe¬
goe , ( dic eerst daags op Sangir ver-77

wagt wierd) en met die, dewelke zo27

hier en daar verstrooit zyn, op Sangir
27

geweest waren.37

De broeder van den Koning Sjam
Sialam, Calabato genaamt, woont op77

laroena, en is, jegenwoordig met27

dien Koning naar Talawit; en d’an-
der broeder Salarangi genaamt, woont

hier op een eiland, en erneert zig met27

tuinen te maken. Deze Sengadji ver-33

haalde ook, dat zy het in de Negry27

Talawit nog wat gaande meenden te27

houden, om te zien, of het daar beter77

zoude werden, dat zy anders genegen
waren hier op Taboecan, of elders,37

te gaan woonen. Hy hadde vyf stuk-27

jes van al ’t geschut, ende een ysere
dreg, onder zyn bewaring, en zoude
zien, of hy de andere vyf mede magtig !
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konde worden; maar tot het ander
goed van den Koning zaghy geen kans.17

vermits Candahar geheel, en al tot de27

grond toe verdelgt was.27

Tegen den avond quamen hier op
Taboecan, drie doode ligchaamen aan-77

dryven, de welke de Koning in een27

put liet gooijen, en met aarde toedekken.27
Ook wierd my berigt, dat al de
Valeyen hier rondom Takoekan ge-L7
slooten waren, en geen water-loozing23
ter weereld hadden, en dat zy uit dien27

hoofde alle zeer bang waren, dat deze
2

Negry, mede overstolpt zou worden,
77

vanneer dat quam door te breeken.
21

Woensdag den 16den liet ik daar
na vernemen door eenige inlanders, die

77

my tot weder-berigt bragten, dat het77

zoodanig waarlyk gestelt was; maar37

dat zy niet verder dan een klein uurtije
het bosch in hadden konnen gaan,

77

door dien het aardryk daar rondom
77

nog brandde, en het te heet was, om27

verder te gaan.27
Donderdag den 1yden, dampte de
berg nog al even sterk, maar wierp27

geen vuur meer uit.270

Tegen den avond vertrok 'er een
vaartuig van hier naar Tagulanda, waar77

mede ik een klein gelei-briefje aan dien77

Koning zond, met verzoek, om een277

vaartuig tot het verder bestellen van27
den brief der Maatschappy aan het
opper-hoofd tot Manado, den E. Hen-

drik van der Burgh, te verzorgen. Was
77

geteekend, Andries Dulee, onderstond:23

Gecollationeert, accordeert, Manado,37

in ’s Compagnie Logie, den 11den Ja-77

nuari 1712, en geteekent, Henrik van
der Burg.

Accordeert:

Jn Bogaart.

Secretaris.

Om nu een nette schets te hebben van
de magt, die deze eilanden, van welke
wy tot nog toe gesproken hebben, voor
den Koning van Ternate, het zy ten oor-
log, het zy wel in het geheel opbren-
gen konnen, zullen wy hier in een
korte staat de sterkte van ieder in 't by
zonder by een voegen.

Eilan-

Welk

eerste

gansch
verwoeft

was.
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Eilanden Weerbare mannen ZielenZielen.Weerbare mannenEilanden

3300 10710Transportere
2700700 Op SangirSarangani

De Talautze eilanden. De dorpen

t Eiland Noessa. Onder Candahar ooo
Saroedoekel 70Het dorp Noenoesa-

3000300 1 270voor Taboecan
1200Taroena 704

301Mangenitoe¬
2386OnderTaroenaaoo

800 376Calongan-

SabanHet dorp Lijang voor
240Taboecan 80

1400Mangenitoe 470
588180 650TamackoHet dorp Bacassa voor

10029David Pandjalang
110

Onder TaboecanHet eiland Karkalang
de dorpenvoor Taboecan

150Matane 550De dorpen
Negri Bahroe

30Naun
21619700Taboecan20Boendade
340100Coee30Gemy

110 350CoemaBomboe 50
320100Menala10Bolloedoe

1500Manna240

500Saloerhan

1660Voor Waela

235207380De dorpen
Entsje

100Aen
Dus zien wy by deze korte schets de150

sterkte van de manschap, en zielen, die de

eilanden Sarangani, en de vier TalautseVoor Pandjalang
eilanden , Noessa, Karkelang, Lirong,De dorpen
en Cabroang, benevens het eiland San-50Machatarang
gir, konnen opbrengen, en dat die te za¬20Kiama
men zeven duizend drie hondert, en tag-70
tig weerbare mannen, en drie en twintigOnder Tagulanda
duizend vyf honderd en veertig zielen2970S1OHet dorp Poeloetang
uitmaken.

Wanneer nu dit eiland Sangir onder de
Ternataansche kroon geraakt, of door

Het eiland Lirong vat Koning van Ternate dit verovert zy
voor Taboecan blykt my nergens. Uit ons verhaal, den
Deze dorpen Godsdienst alhier betreffende, zal blyken

150Lirong beneden dat dit eiland door de Portugeesche Prie-
isRingkaloen 50 sters al in’t jaar 1568, en vervolgens,

100Moson c bezogt geweest.
Selle In’t jaar 1625 de 13de Maart, heb-
Kalenga ben wy het schip de Trouw daar op ver-

120Saliloepoedoe loren; en ik zie uit de reizen van den
570 zee-voogd, Joris van Spilbergen, dat het

in’t jaar 1616 in Maert, by zyn komst
in de Moluccos, al is bekent geweest.Voor Pandjalang

Aangezien wy van Sangir niets meerDe dorpen
van belang weten te zeggen, zullen1209Alloe
wy van daar naar het eiland Sjauw over-

50Lirong boven
2500 gaan.250

Het eiland Ca-
19300broeang

3300 10710 TWEEDE
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TWEEDEBOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

DEschryving van ’t eiland Sjauw. Eilanden tusschen dit, en tusschen Sangir, Massa-
Dpe, een heilig eilandje. En nog een ander door de Jesuiten wel eer ge-eigent en vee-
ryk gemaakt. Eilanden, voor t dorp Oeloe leggende. ’t Dorp Pehe, ’s Konings hof-
plaats. En ’t eiland Makelehe. Sjauw zeer berg-agtig, en een vuur-berg hier mede.
Hoe groot het in den omtrek is. Des zelfs dorpen, en der zelver macht. Vesting hier
wel eer. De Koning en Grooten bier in’t jaar 1689. De Koning van Sjauw is ook
Koning van Cabroewang, enz. Verder bericht van de Jesuiten alhier, en wanneer
eiland al is bekent geworden, en door den Koning van Ternate verovert. Het eiland
Pangasare, of Tagulanda. Door Koning Hair verovert. De dorpen en manschap
van dit cilandt. Wat op 't zelve al valt. De zee-macht van Sangir, Sjauw , en Ta-
gulanda. Hoe lang Tagulanda al zy bekend geweest. Eilanden be-Westen ’t zelve. Be¬
schryving in ’t gemeen van de landen van den Koning van Ternate, op de Kust van
Celcbes leggende. Manado, de hoofd-plaats. Manschap, en vesting. Spanjaarden,
wel eer ook bier, dog door ons overwonnen. Wat voor dorpen onder Manado staan, en
manschap der zelve. Verdere dorpen, en eilanden , hier onder staande. Al welke
landen de E. Maatschappy verovert heest. Aart dezer volken. Macht der Tolken hier
wel eer. Wat bier al valt. Lasten dezer volkeren, die zy dragen moeten. Vergezogte
bezuiniging van den Heer Padbrugge omtrent kerkelyke zaaken. Aart der volkeren
dieper landwaard in. Die nader beschreven werden. Nevens de Land-wegen, Swavel, en
verdere waaren, die men hier heeft, en goed koop bekomt. Heerlyk ebben-hout. Waar de
vogel-nestiens hier vallen. Waarom een Predikant wel een klein voordeeltje op een bezoek
of Visite zou mogen hebben. Vogelen, die de Nestijens maken. Badjos, een soort van
volkeren albier nader beschreven. Beschryving van de Kust van Manado in 't byzon-
der. De bocht van Amoera. De uiterste grenspaal des Konings van Boelan. Het
koninkryk van Boelan, en ’t dorp, zo genaamt. Het dorp Salamadonga, en meer andere.
Wonderlyke verandering van den weg. De Koning van Boelan in ’t jaar 1705 beschre-
ven. Bruidschat van Jeronimus d’Arras , en geschil daar over. Die van Boelan van
een krocodil afkomstig. Het dorp Auwn, en de eilandekens ’er by. Weg naar de Mo¬
gonde. Caudipan , een koninkryk, in de dorpen Dauw, en Boelan itam, verdeelt.
Reden van deze verdeeling. Caudipan raakt onder den Koning van Macassar. Dog
komt in ’t jaar 1669, weder aan den Koning van Ternate. Verder bewys van ons recht
op Caudipan , door den Heer Padbrugge aan den Jesuit Tercottus voorgestelt. De
wreede Princes Linkakoa, bestierster van Boelan itam. Vergeefsche moeite aangewent

om den Koning van Sjauw 'er in te dringen. Waarom de Heer Padbrugge die van Boe¬
lan itam het hals-recht ontnomen, en belast heeft de bosch-huizen te verbranden. Noch
andere bevelen door dien Heer aan zyn opvolger wegens Koning Binangkal, en zyn doch-
ter, gegeven. Het dorp Bwool, en des zelfs manschap. Wat hier valt. Van waar
des zelfs ingezetenen afkomstig zyn. De cilanden, Middelburg, en Vlissingen. Waar
by een overgang van de eene zee tot de andere is, die tot Limbotto uitkomt hoewel er
nog een andere weg is. De bocht van Tontoli, en des zelfs bestierders. Groot vermo-
gen van dit volk. Last, aan de Tontoliers opgelegt. Het dorp Dondo. Een overgang
bier na Tomini, en ook na Silensak, en Bala-issan, en waar die weg verder uitkomt.
Dampelas, een dorp hier omtrent, en ’t verdichtsel van des zelfs goud-rivier. Tweeder-
lei dorpen van dien naam. Het dorp Cool. Macht der Tontoliers. Het dorp Cotta.
Hoe verre Dondo van Silensak legt. De bocht van Cajeli, wat voor by den uit-hoek
van Bala-issan. Dorpen daar in, en daar omtrent gelegen, met hunne Hoofden. Macht,
en manschap dezer dorpen. Verwoesting van Cajeli en Tabali, door de Mandareezen.
Het dorp Paloe, en des zelfs manschap, mitsgaders de dorpen, daar onder. De Koning
van Paloe , en de aart van zyn land. Wat hier al valt. De dorpen Badi, Tocco-Boedi,
Toboli, en Tololi. Overgang der Mandareezen hier. De manschap, onder den Koning
van Ternate, by een getrokken.

te en is van Ternate dus dertig myl ge-Et eiland Sjauw ( van Jarricus,
legen.Zion, genaamt ) legt middens

De Zuid-hoek van het eiland Sangirlands meest op twee graaden en
legt, na gissing, van Sjauw zeven en eeneen half, styf Noorder breed-

halfI. DEEL.
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in ’t midden, rondom het wellec ’t landhalf myl, dog het dorp Taroena (daar
maar met eenen soom, of dyk, loopt,men gemeenelyk van daan schept) ruim
dewelke met Calappus-, Pinang-, Soor-

twintig mylen.
sakken-, en andere diergelykc vrtigt-Als men van Sangir na Sjauw vertrekt

Eilanden
Sjauuwboomen, beplant is. Dit ciland Sjauwzo ontmoet men, Zuidwaards op, ver-tusschen is zeer hoog en bergagtig land, ’t geen zeerdit en scheide eilandekens (by ons bevorens a berg-

zig in ’t midden des lands vertoont, entusscher gemelt) die alle woest onbewoont en agtig en

Sangir. daar men mede een brandende berg heeft een vuur-zonder eenig vee zyn , behalven een
berg hierdie geweldig brand en blaakt. Met zom¬Massape genoemt, op het welke ver-
niedemige winden buldert hy vervaarlyk,scheide bokken, en door een oud by-geloof

werpende veel asch, zware steenen, en
omtrent dit eilandie (gelyk wy bevorens

ook wel water uit het vuur-hol. Ja daarvan ’t eiland Caboe Loesoe dit ook toon-
gaat naeulyks een dag voorby, dat menden) hier op van tyd tot tyd gebragt zyn.
er niet het een, of het ander van ver-Die van Sjauw en meer andere houMassape neemt. In de maanden January en Fe-den dit mede voor een heilig eiland , eneen heilis bruary raast hy wel het meest, in welkecilandje. voor een gewyde plaats, alwaar niet

hy veeltyds ronde steenen, als grootealleen deze en gene van het segt volk
kogels, uitwerpt, die door ’t gedurigonder den inlander, maar zelfs ook ver-
opgeworpen te worden, en dan weer nascheide Koningen en grooten, by voor
beneden , in den zelven mond inval-val van sware ziekten, of andere onge-
lende, te rollen, als rond gedraeit schy-vallen, heul en troost gaan zoeken, met
nen te zyn, ’t geen men aan zommigedan op dit eiland eenige levende bokker
die 'er ook wel buiten vallen, gewaarte brengen, ’t geen zy oordeelen in staat
word. Den 16. January 1712. hoordete zyn om hunne ziekte voorspoedig te
men dat deze berg gesprongen wasgenezen, of hun elende te verzagten, ja
diens slag men op Ternate, veertig my-die geheel weg te nemen
len daar van daan gelegen, hoorde, enBuiten dit eiland is 'er bewesten Sjau wEn nos
die als enkel vuur stond.een ander nog een, omtrent drie mylen van de wa

Dit eiland doet zig uit zee vry grootdaar by , af , waar op de Jesuiten eenige koe-
door de wegens dezen berg, en byna even eensbeesten, verkens, bokken, hoenderen, &amp;c
Jesuiter als de berg, en het eiland van Ternategezet hebben. Dit eiland hebben deze
wel een op, waarom de inlanders het gewoonesuiten, by ’t veroveren van Sjauwgeëigent

zyn Tenga Bawo, dat is, Hoog Landen vee- aan de E. Maatschappy wel klaar er
Hoeryk ge- te noemen. Het is omtrent acht mylengeduidelyk (hoewel maar by monde) groot het22Vt

in het rond.anschonken, ’t geen egter, uit eenige in der

Daar zyn op dit eiland vier dorpen omtrekdere inzigten, en by oogluiking, aan den
is.Westen.Oeloe in ’t Oosten, Pehe in ’tKoning van Sjauw gelaten wierd, die

Ondor en Lehe, mede aan strand leg-’er ons nu en dan eens een koe-beest, of

gende aan die kant.een bokje van daan zend , of de onzer
dit 'er afhalen laat. Deze Koning wa

Deszelf-Oeloe kon in ’took genegen twee schapen , door der dorpen ,
jaar 1705. op-landvoogd der Moluccos, de Heer Pad en der-

brengen gewa zelverbrugge aan zyn Hoogheit geschonken,
macht.500. en 1450. zielen.pende mannenop dit eiland te doen brengen, om die

300. en 1000.Pehcdaar te laten voort-teelen.
160. en 492OndorAan de Oost-zyde van Sjauw, voor

Eilander 110. en  356.Lehehet dorp Oeloe, daar men een goedevoor t
3298.1070.anker-plaats heeft, leggen de eilandendorp

Gelcu Boegiassoe, Pondang, Labeang, Massa-
leggende Aan de Oost-zyde des eilands haddenre, en Mahono, die een half rond uit-

wy in’t jaar 1695. nog een sterkte,maken, en aldus een zeer ruime en be-
Doornenburg genaamt , waar in eenslotene baei van het Zuiden tot het Noor-
Sergeant, Leendert Henrikszoon, lagden aan de Oost-zyde van Sjauw vormen
welke post, nevens andere, al voorAan de West-zyde, af en aan het dorp't Dorp eenige jaren ingetrokken is, alzo ’er nuPehe, dat ook in ’t Westen van ’t eilancPehe ,
geen andere buiten-vestingen , dan op Ma-’SKoning legt, en daar de Koning van Sjauw zyn

hof¬ nado, Batsjan, Toseho op Halamahera.hof houd, legt het eiland Makelehe,
plaats. en op Oebi (daar maar een Corporaal,omtrent drie mylen in zee, alwaar het

met een man, legt) zyn.bevorens gemeld vee, tot voort-teeling
In ’t Noord-Oosten van Sjauw is Vestingnu aangequeekt word; dog daar is, zelf

ook een rif, dat tot in de baei toe al hier welmet geen scheeps-schuiten, dan alleen
flaeuwer en flaeuwer , tot voor onze ceraan de West-zyde des zelfs, aan te komenEn ’t
vastigheit, loopt; dog anders is dat ei-Dit eiland is omtrent twee mylen in 'teiland

Make¬ land schoon.rond, heeft een zoet en stilstaande water
lehe De
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De Koning, die hier voor het jaar
1689. geweest is , was Francisco Kavier
genaamt, na welkers dood hier voor eerst
maar een St. Jago Manompil regeerde.
buiten welke daar ook de Goegoegoe's.
Jeronymo d’Arras , en Thomas Maponus.
de zee-voogt Noas, en de Hhoekom
(of ’s lands Richter Andries Backomisie,
waren.

Deze namen ’t bestier daar waar, tot
dat de jonge Prins Tavier in staat zyn
mogt, om dat van hen over te nemen.
Hy ftont in ’t jaar 1694. met de dogter
van den Goegoegoe Mahonus te trouwen.

Altoos men wenschte dat te zien. De

oude Koning had veel geschillen met Je-
ronymo d’Arras

De Koning van Sjauw is ook te gelyk
Koning van ’t geheel Talauts eiland Ca-
broewang, dat hem drie honderd weer-
pare mannen opbrengt, en duizend in-
woonders heeft. Zyn land is arm, niet.

dan Calappus-nooten, Olie, en eenige
Oebis, of wortelen, gevende; en, by
gebrek van visch, droogen zy Haejen,
dat al van hun beste kost, hoewel een

slegt eeten, is. Hy zelf is ook arm.
Hy plagt in vorige tyden, omtrent het

aar 1677. ook Koning van Boelan Itam
te zyn: want na dat hy, en de Koning
van Boelan , Loloda (de vader van die in
20jaar 1682. regeerde) te zamen den Ko¬
ning van Caudipan, op de kust van Ce-
lebes, overwonnen, en verjaagt hadden
zo deelden zy den buit zo , dat Boe-
lan Itam voor den Koning van Sjauw,

Franciscus Xavier, en dat  't dorp
Sjauw voor den Koning van Boelan zyn
zou, alwaar de Koning van Sjauw, ne-
vens de Spanjaarden (toen nog op Sjauw
zynde) oolc nog tot in het jaar 1677.
meester gebleven is, in welk jaar de Heer

Padbrugge den schranderen Jesuit, Carolus
Tercottus, met een slinger-flag uit Boelan

Itam hielp. Ook had deze Koning het
als een leen van de E. Maatschappy onder
zekere bepaling konnen wederkrygen,
indien hy, toen ’t hem geraden wierd,
'er by een smeek-schrift om verzogt hadt,
tgeen hy verwaarloost heeft, en dat
zedert zo aan Caudipan gebleven is.
Wat deze Koning van Sjauw voor ge-
weld in’t jaar 1676, met hulp der Span-
jaarden, die van Tagulanda in Juli aan-

gedaan heeft, zien wy hier na in ’t Kerk
bericht van D. Peregrinus.

3
die men hierDe brandende berg

heeft, levert zeer goede swavel, hoewel
niet veel, uit. Hier plagt voor het jaar

ge-1682. een berg-schans, Maatsuiker

naamt, te leggen, in welke plaats daar
na een steene vastigheit van vier en
twintig voeten in ’t vierkant gesticht
is.
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Dit Sjauw is de Portugeezen al na het

jaar 1568. bekent, en door hunne Prie-
sters bezogt geweest.

Het plagt in vorige tyden onder de
Spanjaarden te staan, alwaar men in 't
aar 1675. ook twee Jesuiten, de eene

van Arragon, en Emanuel Espagnola
die in ’t dorp Oeloe woonde) en de an-

dere van Vlaanderen, en Pater Carlo
Tercottus genaamt (die zig in 't dorp
Pehe onthield) plagt te hebben. Bevorens

had daar ook eenen Hieronymo de Crebue-
705, eerst in Pehe, daar na op Tamacko,
en kort ’er aan op ’t eiland Talaut, of
Lirong, gewoont. Men sprak daar ten

dien tyde ook zeer van den Jesuit Fran¬
cisco Mides; dog die was in’t jaar 1673.
weër na Manilha vertrokken. Wy halen
hunne naamen aan , om dat zy, zo de

Kerk- als Staats-zaaken, daar voorgeval-
len, beschreven hebben. Daarbeneven,
om dat deze Pater Espanjola ten dien tyde
veel moeite aangewend heeft, om op
Talaut den Godsdienst met het swaard in

te voeren, gelyk wy breeder in een Kerk-
bericht van den Heer Montanus van het
jaar 1675. zullen zien.

In dit zelve jaar 1675. hadden die van
Sjauw op ’t eiland Banka (zo Paulus
Harkse op zyn tocht in Maart met den
Koning van Taboecan gedaan, aante-
kent) een Bamboesch-huisje gezet, dat
haar Edelheden den 29. January in’t jaar
1676. belastten af te breken, op dat zy
geenen eisch daar op mogten doen.

Uit de reis van den zee-voogd, Joris
van Spilbergen, blykt, dat dit eiland
Sjauw door de Ternatanen, met hulp
der Nederlanders, in’t jaar 1616, kort
voor de maand September ( waarschyne-
lyk toen mede van de Spanjaarden) al
verovert en ingenomen was, zedert wel-
ke tyd het weder in de macht der Span-
aarden (die, na lang 'er van daan, en in
Manilha gebleven te zyn, op aanrading
van den Jesuit Espanjola voorgevende
daar Nagelen geplant te hebben, 'er we
der quamen) geraakt is; dog het is door
Koning Amsterdam (of Kaytsjili Sibori
met hulp der Nederlanders, in ’t jaa
1677. in November weder ingenomen,
om welke verovering dezes Konings of
die van Sjauw hy zedert een vyfde Sonne
scherm van Staat gevoert heeft. De Ko-
ning droeg ’t aanstonds aan de E. Maat-
schappy op, die den Spaanschen veld-
post, Rossa, met twaalf man, en zes
stukken, bezette, en in’t jaar 1682. de
vesting Doornenburg daar bouwde, waar
van de Koning van Sjauw den zeventien-
den Maart den eersten steen lag, en waar
op tot jaar 1696. tien soldaaten gelegen
hebben, die zedert ingetrokken zyn.
Schoon men hier mede vier schoolen, en
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derd en twintig ingezetenen, en pas hon-zo veel meesters, heeft, zo staat het hier
derd weerbare mannen, opbrengen kan.egter daarom niet een hair beter, dan

Zo dat het gansch eiland Tagulandamet vcel andere inlanders hier omtrent,
maar duizend negen honderd en tienmet den Godsdienst.
dog voor de E. Maatschappy wel vanIn’t jaar 1671, de vyftiende Mey,

de gehoorzaamste) ingezetenen heeft, enwaren de Heeren Zeventienen al van ge-
naar zes hondert weerbare mannen uit-dagten, dat men zig van Sjauw, als ge-
leveren kan; een bewys, dat het maarzien zynde in ’t kort veel Nagelen te
een klein Koninkje is; hoewel ’er vanzullen uitleveren, behoorde meester te
die zoort nog al kleener zyn.maken.

Hier plagt ook een Corporaal te leg-Dit is het dat wy van ’t eiland Sjauw
gen, voor al om op den Koning, en dehebben te zeggen, waar van wy geen by-
zynen, te letten, en om te beletten, datzonder kaartje geven ; dog men ziet het
zy elders henen trekken, en nagelenin de kaart van Ternate op zyn plaats
sluiken mogten.leggen.

Het schynt het beste eiland niet teVan Sjauw nu al Zuiden op gaande,
zyn, alzo die inlanders al dikwils aan dekomt men aan ’t eiland Pangasare, dat
Molukse Landvoogden verzogt hebben,meest met den naam van Tagulanda be¬
na Amboina, of elders, te mogen ver-kent is, een naam, die ’t na een der
huizen.dorpen, hier op gelegen, draagt; dog

De Koning, en de twee Goegoegoe's,qualyk van Jarricus Regalanda, ge-
bestieren ’t land volgens de gemeenenaamt.
lands-wyze aldaar.ditDen naam van Pangasare draagt

Hier valt ook vecl Clappus-olie, ver-eiland egter niet te vergeefs : want gelyk
mits 'er veel Clappus-boomen zyn, zode inlanders, volgens hun oud by-geloo-
dat zy er aan de E. Maatschappy meerve, alle de eilanden niet even goed, of
als ’er noodig is, tegen een tiende ryxdaalderniet even gelukkig en ongelukkig stellen,
de kan, afkonnen leveren, mits dat men diealzo zyn zy van oudsher ook gewoon.
hen komen afhalen, dat al de pyne waar-in ’t oversteken het altyd aan te gieren
dig is, alzo Taboecan duizent, Canda-en tegen hun volk, Pangasare, dat is,
har, Taroena, en Mangenitoe te zamenSchept daar aan, te zeggen, waar van
duizent, Sjauw vyf hondert, en Tagu-het dus zyn naam bekomen heeft.
landa vyf hondert kannen olie (dat te za-Uit zeker oud Maleits schrift blykt.
men drie duizent uitmaakt) opbrengendat Koning Hair dit eiland (zonder dat
kan ; behalven dat deze inlanders ook wel,ik egter het nette jaar daar aangeteekent
zommige kalk, en andere weer houtwer-vinde ) verovert, en ’t aan de Ternataan-

ken, aan de E. Maatschappy leveren.sche kroon gehegt heeft.
In’t jaar 1682. zyn ’er tien duizendHet legt op ruim twee graaden be-

kannen olie door deze drie eilanden gele-noorden den Evenaar, en is omtrent twee
vert, waar mede men veel van de buurenen twintig myl van Ternate, tien van
aldaar gerieft heeft.Sangir, en achtien mylen van Manado

Dat hier ook nagelen vallen, blykt me-gelegen, zonder dat zich hier tusschen
de uit het Kerk-bericht van D. Peregri-beide eenige eilanden opdoen.
nus, hier na volgende.Het heeft twee dorpen, waar van het

Vermits dit nu het laatste van devoornaamste Tagulanda, en ’t ander Mi-
Noorder eilanden is, zo zullen wy , omnanga genaamt is, hoewel ’er meer ge-
de macht des Konings van Ternate (en,hugtjens langs strand staan, niet waardig
na de verovering van zyn ryk door ons,om de zelve te noemen , alzo zy door
dus ook van de E. Maatschappy) dieruggen van ’t gebergte tot op’t strand
streck uit te weeten, de weerbare man-loopende, maar van een gescheiden zyn.
schap, en de ingezetenen van Sjauw enEen der zelve is Pehe genaamt.
Pangasare, eer wy na de kust van CelebesIn ’t eerste houd de Koning van dit
oversteken, by die der vorige Noordereiland (die in’t jaar 1690. eenen Philip
eilanden voegen.Antonissoon, en in’t jaar 1676, een Bapeas

was, zonder dat de jegenwoordige Ko- De weerbare man-
ning kenne) zyn Hof; en, dat dit al schap der vorige
van eenig aanzien zyn moet, blykt daar Noorder, cilan-
ait, alzo het in ’t jaar 1705. een getal den levert uit 7380. n 23540. Zielen.
van duizent vyf hondert en negentig Het eiland Sjauw 1070. 3298. dito.
Zielen, en vyf honderd weerbare man- Het eiland Pan-
nen, opbrengen konde. gasare, of Ta-

Het ander dorp legt 'er drie mylen van 600. 1910. dito.
gulandadaan, zynde zo vermogende niet als Ta¬
Weerbare mannen 8950. 28798 Zielen.gulanda, gelyk het ook maar drie hon-
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De zee hier omtrent geeft nu en dan Dit zou nog al een fraei vlootje, en
(zo my door zeker vriend, die ze daar een redelyke manschap, zonder dat men
zelf opgevischt heeft, bericht is) zeer van dit eiland byna eenig volk mist, of
goede Amber. ’t zien kan, uitmaken, waren het maar

In ’t, jaar 1676. verzogten zy op Ma soldaten; maar zyn zy niet goed , om
nado hier om een Sergeant, en eenige eenen aanval te doen, zy zyn deugdelyk
soldaaten, die ’er bevorens meer gelegen goed om te gaan moes-koppen in het
hadden, dog die door den Heer Franc- oosch, als de Hollanders de baan eerst
er van daan gelicht waren. klaar gemaakt hebben, en om alles, wat

Men heeft hier mede twee schoolen, van den vyand op het veld staat, te ver-
en zo veel meesters, en door de naarstig- derven, en hen daar door in onze handen
heit des Konings hier, stond het 'er met zo veel te eer te doen vallen.
den Godsdienst, al van oudsher af, vri Ook plagten zy, voor de komst van
beter, dan wel op de eilanden Sangir en den Heer Padbrugge in de Moluccos,
Sjauw, om dat hier geen Mooren zyn. stoute zee-rovers te zyn, ’t geen hen na
en om dat de Koning, en zyn onderzaten die tyd belet is. Wanneer dit eiland
betoonen van een zeer goeden imborst, Tagulanda onder de kroon van Ternate
en doorgaans zeer ieverig te wezen, be- geraakt, of door wat Koning het ’er on
halven dat zy ook den roem hebben, van der gebragt is, is my onbekend. Maar
zeer goede zee-lieden, en dat wel by het is al mede den Portugeezen, voor al
uitstek, te zyn, waar van zy, en hunne zedert het jaar 1606, bekent geweest;
voor-ouders, nu en dan al zeer lofwaardi- gelyk dit nader in de Kerk-zaken, ten
ge preuven, wanneer deze of gene vaar tyden der Portugeezen, hier na te zien is.
tuigen in nood van te vergaan waren. Bewesten het eiland Pangasare heeft
zo manmoedig gegeven hebben, dat men men twee kleine eilanden , het een
de behoudenis van de zelve en van veler Roang, en het ander Passigi, genaamt
levens, enkelyk aan hunne stoute zee waar van het eerste redelyk hoog, dog 't
leunde, met veel voorzichtigheit en over ander laag, en vlak land is.
leg gepaart, heeft moeten toeschryven. Van het laatste strekt zig een groot rif
Een zaak, die wy hier, als zeer opmer naar het Oosten uit, ’t geen egter niet
kenswaardig, aanhalen, om dat men dit belet , dat men , zelf met een groot
anders zeer selden by de inlanders vind, schip, tusschen beide die eilanden door
die, behalven dat hunne vaartuigen door loopen kan.

gaans zeer slecht, en gansch niet in staat Wat verder als ’t eiland Tagulanda ,
zyn om de zee te konnen wederstaan, en byna tusschen ’t zelve en ’t eiland
ook gemeenelyk, als de nood aan den Banca, legt het eiland Biaroe, bestaan-
man, of als ’er een storm opkomt, zeer de meest uit eenige gebrokene eilande-
verlegen staan, en, om zich door swem- kens, die onbewoont zyn, gelyk ook
men te redden, maar ten eersten in zee de verdere eilanden tot den vasten wal
springen, latende ’t vaartuig op genade van Celebes toe, die de straat Banca uit-
van weder en wind henen dryven. maken.

Deze drie Noorder eilanden, Sangir De naamen dezer eilanden zyn Banca,
Sjauw, en Tagulanda, of Pangasare, en Talisse, welk eerste de straat tusschen
zyn ook gewoon op order van den Mo¬ Banca, en den Noord-hoek van Celebes,
luksen landvoogt, en by tyden van oorlog, maakt. Talisse legt wat Westelyker als
tot het uitmaken van een Mossel-vloot. Banca.

deze navolgende Coracoras en manschap Ten Zuid-Oosten van het zelve heeft

'er toe, ieder Koning, of dorp, ne men ook, wat buiten den Celebischen
advenant, op te brengen. wal, de drie eilandekens Wassi, of de

Yser-eilandekens, dog van die van Ma-Correcorren. Mannen ’er
nado, op de kust van Celebes gelegentoe.
Ganga, May-in, en Piso genaamt, tenop Sangir.
Zuiden der welke ook het eilandje, OudTaboecan 6 300
Manado legt , welke drie laatste Zuid-Taroena, en Calongan

200
4

Oost uit op een rei zodanig leggen, datCandahar 150 men ’t eiland May-in eerst wel drie my-Mangenitoe 150 len bewesten Ganga (dat regt Zuiden van
Sjauw.

Talisse legt) stellen moet.
Pche 100 Tusschen Piso, en Oud Manado is,
Celge¬ 100 wat nader na de wal toe, nog een eiland-

Togulanda. je zonder naam, en wat West ten Zui-
Tagulanda

den van Piso legt al een fraei groot rif
150Minanga alleen in zee, en ook nog een klein eiland-

1250
25 je zonder naam ten Zuiden van Ganga pas.
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Ten Oosten van den Noord-hoek van

Celebes heeft men nog een eiland dat a
vry lang, dog smal, en Lembe genaamt
is, dat ook de vry naeuwe straat Lembe
maakt, welke naeuheit door een rif aan

des zelfs Oost-zyde, en meest in ’t mid-

den gelegen, door eenige steile brokken
veroorzaakt , hoewel daar door egte

geenzins beiet word, dat men ’er door
werpen kan ; ’t geen men het gansch-
aar door doet. An7

Nu gaan wy van het eiland Taguland.
na de Celebische kust over steken, daa
ons bewesten des zelfs Noord-hoek Ma

nado eerst voorkomt
Zyn naam heeft het van’t voornoemde,
en nu onbewoont eilandje, Oud Manado
dat 'er omtrent West ten Noorden eeni-
ge mylen aflegt

Men heeft van Tagulanda agtien o
twintig, en van Ternate (niet dertig,
gelyk ’er in de Kaart staat, maar) om

trent veertig mylen van nooden, om daa
na toe te scheppen. Het legt in een
fraeije groote Baei wat binnen den eersten

graad benoorden de Linie, en aan de

West-zyde van den smallen hoek des ei-
lands Celebes in het Noorden, of eigent
lykst in het Noord-Westen, van welk

Noord-Wester dikke hoek een klein
rifje Zuiden en Zuid-Oost op, langs de
wal, tot aan de Noorder rivier van Ma

nado, en dan wat verder weer beginnen-
de, voorby de zelve tot voor Manado
en dan weer pas voorby de Zuider rivier

alzo voor tot aan den Zuid-hoek van die
Baei, loopt

Op ’t eiland Oud Manado plagten in
oude tyden de Manadosche volkeren
vel drie honderd weerbare mannen, en

duizend ingezetenen, sterk, zich zelven
te onthouden ; dog hunne langdurige
oorlogen met de Koningen van Boelar
die over dat gansch gewest van Celebe
aan die kant als oppervorsten leefden
groote twist onder malkanderen, gebrel
van water, en sware overlast van d

Aapen, en Meer-katten aldaar, die a
hun gesaei bedorven, en hunne boom-
vrugten geduurig zodanig wegstalen, da
zy byna geen voedsel behielden, hebben

hen eindelyk genoodzaakt zich onder de
magt van dien vorst, en na de Celebische

wal te begeven, alwaar zy in ’t jaar
1682. in ’t geheel niet boven de veerti
zielen sterk waren; ’t geen metter tyd
zeer toegenomen is, alzo Manado in
jaar 1705. alleen vier honderd en negen
en negentig Christenen uitleverde. Hier
plagt een houte sterkte te wezen, de
Nederlandse Vastigheit genaamt, en on-
der de Heer Hustaart, in’t jaar 1655
gesticht, dog naderhant onder de Hee
Francx, in’t jaar 1673, in een steene

VING DER,

Fortresse, Amsterdam genaamt, veran
dert, en in’t jaar 1703. door den Ser
seant Henri Duchielsz. buiten order met
en steene ring-muur omtrokken , dan
er te voren maar een open Pagger was
vaar op hunne Edelheden in ’t jaar 1704,

den achtsten February, hun ongenoegen
betoont hebben; hoewel die is blyven
staan. Deze steene vastigheit wort van
de inlander onderhouden, en dit is het

Hoofd-comptoir van alle de dorpen, o
de kust van Celebes gelegen, alwaar ook
zomtyts een Militair, dog meest, altoo-

nu een onderkoopman, als hoofd van
dit gansch gewest, nevens een Sergeant,
en acht en twintig post-houders, ( waa
onder vyf of zes Corporaals plegen te
oopen) gemeenlyk zyn verblyf heeft
Des zelfs wooning is de inlander al me-

de verpligt in staat te houden, en van de
nodige verbetering te voorzien, gelyl

dat in ’t gemeen ten lasten van den inlan-
der op veel buiten-plaatsen ook in andere

andvoogdyen is. In vorige tyden plagten
de Spanjaarden hier al mede te huis- Spanjaar

den ucresten, waar van het Spanjaards-gat, op
er ookde Noord-West hoek vlak in ’t Westc
ier.

an den zelven gelegen, nog een over-
blyfzel is maar zedert het jaar 1660

dat de Heer landvoogt, Simon Cos, her
daar ging vernestelen, en hen met het

jagt Molucco, en de Chaloep de Dia-
nant tot Amoera toe bezoeken quam
zo zyn deze volkeren , die den Boelan-
chen Koning, en dwingelant verwor
en , en zig aan de Spanjaards overge
reven hadden, te gelyk van de Spanjaar-
den 20 wel, als van den Koning van
Boelan, verlost, onder een zagter rege-
ring geraakt , en dus (hoe men het oo

neemt) ’t zy als onderdanen van den Ko
ning van Boelan (dien wy naderhant in 't
aar 1677. met Koning Amsterdam volko-

men overwonnen hebben) ’t zy als onder-
danen der Spanjaarden (die wy 'er toer
van daan dreven) onze wettige onderda
nen geworden zyn; hoewel het zekerste.

en ’t waarschynelykst is, dat al deze vol-
keren, onderdanen van den Koning van
Boelan geweest, en hy door ons, na
hunnen algemeenen opstant op die kust
egen den Koning van Ternate, over Dogdoo
wonnen zynde, zy ook als onderdaanen ons over

van dien Koning, en niet op zich zelven, wonnen.
moeten aangemerkt worden; gelyk de
erwaarde Heer Montanus in zeker, an-

derzins al vry net Kerk-bericht doet, die

deze Manadische volken daar als een by-
zonder landstreek op zig zelven, en bui-
ten Boelan, beschryft, waar in zyn Eer-
vaarde na de kennis, die men’er in dier
yd van had, zeer wel daar af geschre-
en, hoewel men naderhand, by nette
berigten daar van, beter geleert, en klaar

ge
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stricoms-baey in de Sukkelaars-hoek,gezien heeft, dat zy tot den Koning van
Boetalage genaamt , de Togias, ofBoelan behoort, en het ook altyd met
Schildpads-eilanden, de eilanden Bangayhem, schoon wy dat niet wisten, ge
tot welke ’er wel honderd behooren,houden hebben.
Gape, Saboeboe, Balante, Mandone,Onder dit opperhoofd van Manade
de bogt van Tamboeko, Tometanoplegen in’t jaar 1682, en vervolgens,
Rompo, To-Olo, To-londe, Boleente-al veel plaatsen, en volkeren te staan.
na, Tamboeko zelfs, waar op dan nogDe naaste berg-boeren daar aan maken
t eiland Pantsjano (over Boeton) volgtmet het zelve dit getal van dorpen, en
en met veel anderen ’t Slot van 't bewindmanschap, uit
dezes Opperhoofds komt te maken, over
alle deze landen, die te voren onder den100Aris heeft tot zyn ingezetenen
Koning van Ternate stonden; dog ze70Clabbat
dert zynen opstand onder de E. Maat70Bantik
schappy geraakt zyn.40Manado volgens vorige opgave

De Manaders, schoon nu Christenen61 0Clabbat, om hoog
ezyn zeer booze menschen , waarom700Tondano

zeer naeuw op dient gelet te werden.200CACuu

In voorgaande tyden plegen de tolken70Tonsea
(daar men zig, noodshalven, van bedie-50Rambocan
nen moest, om dat men anders met deze250Laocbang
volkeren niet kon te regte geraken) hier70Tompasse
een groot vermogen, en al deze inlan-80Tombatsjan
ders, ja zelfs de Opperhoofden van Ma-6Romon

Zynado, onder dwang te hebben.700Ton-kiboet, om hoog, en om laag
wisten die Opperhoofden hier of daar200Tomberiere
door by een sluik-handel (daar een voor-80Tontelette
deeltje op zat) eerst in de knip, en zoTomon 800een buurt

5
verre, te krygen, dat zy zich wel wag-Cormasje 1
ten moesten iets van hun, zo zy al iet,70Zeronson

dat niet wel was, hooren mogten, te100Cascasse
zeggen. By den inlander nu wisten zyWeerbare mannen. 3990
zig byzonder aangenaam te maken, met

hen deze of gene groote Titels, die hen
wagt of dienst-vry maakten, en hen vanMen ziet hier uit, dat die volkeren
’t gemeen arbeiden bevrydde, te bestel-omtrent de vier duizend weerbare man-
len, waar voor zy dan van de zelve eeninen, volgens hun eigen opgave, op-
ge geschenken genoten, die hen metterbrengen konnen ; dog zo men dit eens
tyd zeer vet, en magtig maakten.wat naeuwkeurig onderzoekt, zo geloo-

Van deze is men nu (als men maar wil)ve ik, dat men ’er wel acht duizend vin
ontslagen, aangezien ’er nu genoeg vanden, en dat dan ’t getal der zielen (dat
ons eigen volk zyn, de welke die taalnu op twaalf duizend ruim uitkomt)
verstaan, behalven dat zy ook wel dewel op vier en twintig duizent uitkomen
voornaamste oorzaak geweest zyn, datzou. En behalven dezelve staat nog een
den handel van het Caret, of Schildpads-groot getal van andere dorpen, ryken,
hoorn, en van de vogel-nestjens, zo langen volkeren, die wy vervolgens al mede
een mors-handel van byzondere lieden ,opnoemen, en beschryven zullen , onder
en voor al van de Opperhoofden van Ma-dit zelve opperhoofd.
nado, geweest is, terwyl 'er voor deDeze zyn, de gansche bogt van Amoe-

enE. Maatschappy niet, dan schilfers,ra, Boelan, Ajon, of Auwn, Caudi-
vodden , overschotenpan , Bwool, Tontoli, Silensak, Ba

Ook valt in dit Manado ’s gewest veellaissan, Damphalas, Dondo, de groote
ryst, die van oudsher maar vyf ryxdaal¬bogt van Cajeli (diens Koning over drie
ders ’t last gold, dog naderhant tot zevenen twintig Koninkjens, of dorp-Heeren

is,en een halve ryxdaalder verhoogtheerscht) Paloe (dat zestien dorpkens
dat haar Edelheden den veertienden Ja-onder zig heeft, en een heerlyk land is)
nuary 1671. goedkeurden by hun schry-Tabali, Taboli, de bogt van Tomini.
vens.Dolago, Parigi, Tololi, Tinday , of

Deze volkeren, en wel byzonder dieTind-Ake, Limbo, Saoessoe, Sawacca,
van Datahan, Passan, Saccan, en Ton-Posso, Mattapango, Ampana, Belet,
saban moeten (na dat zy onder ons ge-Tominimini, Tominiteleboeje, Paloe-
bragt zyn) altyt ook twee mannen iederSaboea, Paoesso, ’t ciland Tajom, Pon-
ten dienst van het Opperhooft, om totdang, Tomelatte, Boento, Bocongo

buitende zaken der E. Maatschappy,Limnbotte, Gorontale, Balanga’s, Ca-
haare
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meest ten quade hellende, maar, by voor-haare kosten, te konnen gebruikt wor-
val van geschil met de Alfoerezen hierden , daar bestellen, en boven dien
of elders in Ternate, was de last hunnerjaarlyks nog een goed gedeeltc planken
Edelheden al in’t jaar 1671. by huntot de gemeene werken leveren, behal-
schryvens van den veertienden Januaryven nog andere zaken, die met hen ver-
van ’er zig niet mede te bemoeien.sproken zyn, en die zy aangenomen heb¬
De wrevelmoedigste van deze krakkeel-ben , volgens zekere voorwaarden, te

zugtige en ligtgeraakte inlanders (die dogbezorgen, gelyk dat omstandig in de
in ’t vuur der geschillen leven) zyn dicDag-registers van’t jaar 1678. en 1679
van Ton-Dano, of anders de Water-(voor al op den tiende January des laat
landers, genaamt: want Ton betcekentsten jaars) kan nagezien worden.
een volk, en Dano, water. Deze wreKerken, en Schoolen te onderhouder
vel wert veel door de tolken zelf veroor-(behalven de Atap, die de E. Maatschap
zaakt, die onder deze bergboeren , ompy bezorgt, en tegen een halve ryxdaal¬
hun eigen voordeel, te veel Hicerender de honderd betaalt) staat ook tot
maakten, waar uit dan onder de anderen ,hunnen lasten; dog niet het huis van der
die het met werken te swaar hadden.Predikant, of Krank-bezoeker , waar
twist ontstont; dog die van Tou-Sea, ofvoor de E. Maatschappy zorg draagt
de watervals-volkeren, schoon maar ze-Wegens de kosten van’t onderhouden
ventig weerbare mannen sterk , wetenvan het huis des Krank-bezoekers oor
hen gemakkelyk in toom te houden, endeelde de Commissaris en Landvoogt
tot reden te brengen met hiet water aan 'tde Heer Padbrugge, dat de Krank-bezoe
naauw voor hunnen water-val maar metker dit voortaan, voor den vrydom var
pallissaden op te kroppen, waar door z't bewoonen van dit huis, wel dragen
al hun gezanide, langs de boorden vamogt. Een wonderlyke uitgevondene
hun niet wel genaakbaar binnen-waterbezuiniging, en een groote ontlasting
staande, en zelf hun huizen, onder watervoor de E. Maatschappy, die nog groo
zetten, en hen volkomen dwingen kon-ter geweest zou hebben, als hy dat den
nen. Met deze Tondaners hadden wyPredikant (alzo 'er evenveel billykheit in
volgens de tyding van die van ’t Huis terwas, en zy beiden vrye wooning had-
Haan, in’t jaar 1711 nog oorlog, dat alden) mede maar aangeplakt had, dat hy
van 1709 geduurt had, en dat dierte in dezekerlyk, volgens zyn naeuwen aart om
ryst, en witte turkse boonties op de kufltrent de kerkelyke, wel gedaan zou heb-
van Manado gaf-ben, had hy zo wel aan den Predikant,

De wegen landewaard in, naar Data-als aan dien armen Krank-bezoeker, dur-
han, Passan, en Saccan aan de eene,nver tornen: want dit zou de jaarlyksche
naar Saban aan de andere zyde plagren inlasten van de landvoogdy merkelyk ver-
vorige tyden voor ’t jaar 1680, veel bemindert, en hem een zeer goeden naam by
ter, dan naderhand te wezen , vermit.hunne Hoog Edclheden gegeven hebben;
zy door het vervolgens springen, en opmaar het is te verwonderen, dat de Hee
vliegen van verscheide bergen , landeren land- voogden (waar, en hoe, zy
waard in meest in ’t midden van dezeook zyn) gemeenelyk dat punt van be

smalle streck van de Kemas of Groot-zuiniging zo sterk omtrent zeer geringe
Oester -Bergen af, tot geheel aan Go-zaaken van anderen, en noit omtrent zich
rontale gelegen, en meest in brandendezelven, behartigen, daar zy nogtans de
swavel-bergen bestaande, onbruikbaar ge-E. Maatschappy veel grooter dienst doer
worden zyn.zouden, met verscheide groote en vol

Men heeft daar van een voornameblykslage onnoodige posten, daar zy al vry
in de Mogonde (een landschap, ool-veel voor trekken, af te schaffen, daar
midden in’t land, agter Amoera, Boezy egter noit aan denken; maar gemee
lan en Auwn , gelegen) gezien, alwaarnelyk komt al hun zuinigheit (waar in
een geheel streck lands met duizenden vanzy dan hun groot verstand betoonen, al

Calappus-boomen, langs een aangenamenleen uit op het besnoeien van een kleinig-
stroom gestaan hebbende , zoodanig 'theit, die een Predikant, Krank-bezoe-

onderste boven gekeerd is, dat de post-ker, Schoolmeester, of ook wel een arm
houders van Manado, schoon maar kortBoekhouder, of smal Opperhoofdje, te
te voren dien weg gebruikt hebbendeveel naar hunne gedagten trekt.

den zelven naauwelyx, en niet dan metHet volk landwaard in is vry beter

over een groote menigte van wortels envan aart, als dat aan de stranden woont.
stammen te klimmen, wisten te vinden,De boeren zyn vroomer, eenvoudiger
verwondert zynde, dat zy de meestcen opregter, doordien zy weinig met
Clappus-, en andre sware boomen met devreemdelingen omgaan; de andere in te-
kruinen beneden, en met de wortels omgendeel zyn, door hunnen ommegang
hoog zagen, en in de plaats van den vo¬met allerlei volken, geslepener; do
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rigen stroom hier een nieuw binnen-water
verniamen

Dit gebergte geeft ook zeer goede en
zuivre zwavel. Byzonder nogtans geeft

(hoede kust van Manado wasch, honig
bind-wel dit laatste zo overvloedig niet)

Rotang, Cadjang, Turkse boontjens (al
5vry overvloedig) zeer veel Mielje,

Turkse terw ; maar voornamelyk over-

vloed van Padi, en ryst, ’t geen men daar
by afmeten kan, vermits by zekeren brand
in een dezer dorpen, Tomon genaamt,
drie duizend lasten te gelyk verbrand zyn
Ook is de ryst-maat hier vry grooter dan
gemeenelyk: Want daar men gemeenelyk
in Ternate vyf en zeventig pond in een
maat heeft, zo heeft men hier by na acht
en tachtig pond ’er in. De levens-mid-
delen zyn hier doorgaanszeer goed koop;

geen onder ons volk oorzaak van een
vry dartel, en ongebonden leven is.

Men vint meest over al op de eilanden
rondom dezen Noord-Oost-hoek tot aan

de Datahans, en verder landewaard in,
omtrent de Dorpen Datahan, en Passan,

zo grooten overvloed van Ebben-hout dat
de inlanders daar af niet alleen hun mee-

sten huisraad; maar ook de stutten van

hunne huizen maken.

Deze stutten zyn dikker, dan een man
omvademen kan, en niet genomen (ge-
lyk men wel op andere plaatzen doet
van het hart van den Ebben-Boom, maar
van den geheelen boom zelf, die daar
buiten den bast, en een weinig spint, niet
anders dan zuiver ebben-hout uitlevert.

Ja de onzen hebben in’t jaar 1660, by

den optogt van den Heer Cos, naar Ton-
dano, een ebben-houte vaartuig van vyf-
tien voeten breed, en uit eenen boom uit

geholt gezien
Hunne bosschen zyn ook vol van aller-

lei schoon en zwaar hout, en verder var

een overvloed van allerlei schoone vrugt-
boomen.

Hier vallen ook al vry veel vogel-nest-
jens, die een van de lekkerste Indische,
en zelf ook van de Hollandsche spyzen
uitleveren. Men vind se meest omtrent
eiland Lembe, de Datahans; en andere
vilanden daar omtrent, en men plagt 'er
aarlyx wel tien of twaalf pikol van te
verzamelen, het eene jaar meer, het an-
der jaar minder.

Dit plagt in de vorige tyden; omtrent
’t jaar 1680, z0 wel een byzonderen han-
del van ’t Manado ’s opper-hoofd, of van

gelykden bezoekdoenden Predikant ,
ook wel die van ’t Caret, en van de Clap-
pus-olie voor hen, te geven; dog in een
tyd, dat de E. Maatschappy dien handel
nog aan zich niet getrokken had, ’t geen
meer door nyd, om dat men niet alles aan
den landvoogd ten offer bragt, als wel

I. DEEL.
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uit noodzakelykheid van groot voordeel;
voor de E. Maatschappy, hen ontnomen.
en zoo aan de E. Maatschappy gebragt is,
die het als men de onkosten er aftrekt,
niet veel geeft, nog geven kan, vermits
al de vogel-nestjens, en 't Caret, omtrent
twintig Pikol in een jaar uitmaken kon¬
nen , daar het voor zulk een bezoek-
doenden Predikant, die op zulk een togt
van vier of vyf maanden veel, ja dubble
onkosten voor zig, en zyn huishouden
doen moet, zonder dat hy 'er na mate
van dien by na iets voor trekt , nog al
iets (maar zo veel niet, als men ’er van
opgegeven heeft) opbrengen kon;’t geen
hy, met zoo veel moeiten, gebrek, lang
lurige ongemakken, en groote gevaaren
op zulke togten, eerst met zo een opper-
hoofd nog deelen moet, en het ook niet

eerdan al te wel verdiende, alzoo tog
Prcdikant geen voordeel ter wereld,bui

ten zyne besolding heeft, die wel groot
schynt; maar met welke hy, fatzoenlyk

na slands wys, en na zyn staat levende,
onmogelyk , op geen stukken na, toe
reiken kan , indien hy maar een klein
huisgezin heeft, dog 20 dat zwaar is,
moet hy ’er veel byleggen, of in groote
schulden geraken , waar van ik al ver-
scheide voorbeelden zou konnen aanwy-
zen : hoewel het ook waar is , dat hy,

vryer zynde, er mede toekomen, dog
niet veel over houden kan.

Kan het, zal deze of gene zeggen,
een Predikant met zulk een groote sol-
dye, en met zo veel buiten-voordeelen

76daarenboven, niet stellen , hoe zal
dan een onder- koopman, een arm Assi-
stent, of ander dienaar, doen; die al
mede die zelve togten, zo wel als de
Predikanten, ondernemen, en ook veel

onkosten daar op dragen moeten. Ik
antwoord hier op, dat zulke bewints-
luiden het eenige jaaren zeer quaad, maar
ondertusschen hope, en, by verloop van tyd
en goed gedrag, meestook ’t geluk hebben

om naderhand bedieningen van Koopman,
opperKoopman, enz. te krygen, die in
een jaar of twee niet alleen alle die on-
kosten goed maken, en hen in staat
brengen konnen (voor al, als zy Gou-
verneurs, of Landvoogden werden) om
in zeer weinig jaaren zo veel over te
winnen, dat zy als kleene Princen leven
konnen (waar van ik veel voorbeelden
zou konnen geven) daar een Predikant,
altyd een Predikant is, en een Predikant
blyft. Voorbeelden van zulke assistenten,
en onder-kooplieden in 't korte zo groot
en zo ryk geworden zyn ter genoeg, als
de Heer Roselaar geweest wond-heeler, en
namaals Land-voogd van Ternate, en
Malacca, de Heer Beernink van onder-

Koopman , daar na Landvoogd van Ma-
cassar,
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cassar, ’t geen de jegenwoordige Heer land- Deze daar van hun eigen lands-volk
voogd Sipman daar al mede van onder- moogelyk te hard gehandelt, of nevens
koopman vervolgens geworden is. En anderen al mede door den overstroomen-
meer andere; die ik voorby gae, en hier nu den oorlog der Tartaaren (die geheel
niet te pas komen, waarom ik hier dan China veroverden) te veel gedrukt, en
van afscheide. genegen zynde vryer te leven , hebben

Wat de vogelen zelfs, die deze voor- zig ten deelen naar deze en gene verre
noemde nestjens maken, en de stoffe, afgelegene eilanden, en andere ook mo-
waar van zy die te zamen voegen, betreft. gelyk wel tot dit zee-leven, begeven,
daar van zullen wy breeder spreeken ter zonder oit tot de hunnen weder te keeren

plaatse daar wy van de vogelen onder Die genen nu, die zig jegenwoordig
Amboina handelen. omtrent Manado, Macassar, Borneo, de

En wat de Caret-handel betreft, en Philippines, of in Tamboeco, en daar
wat daar toe vereischt word, dat zullen omtrent onthouden, schynen my een
wy al mede overlaten, tot dat wy van de mengelmoes van allerlei slag van volk te
dieren zullen handelen. zyn, hoewel dat meest uit Chinezen

Dog van die lieden, die 't Caret hier met hunne ydele langeJavanen met
meest aanbrengen, moeten wy, eer wy hunne kale en uitgeplukte baarden en
verder gaan, een woord zeggen. knevels, of Macassaren, met hunne uitge-

Zy werden Badjos, of Orang Badjos veilde zwarte glimmende tanden, en ver-
en ook wel Wadjoes, genaamt, en zyn der uit Baliers, Maleyers, enz. bestaat,
een soort van visschers, over welke de van welke ’er veele nu nog op land
Heer Padbrugge en de Predicant, Monta¬ woonen.
nus vry verschillende geschreven hebben. Het is waar, dat zy nu en dan in 't

De laatste beschryft deze volkeren in spreken wel sterk schreeuwen; maar dit
zeker kerkelyk bericht van een bezoek doen zy dan voornamelyk, als zy Arak
door zyn Eerw. in’t jaar 1675. op deze gedronken hebben. , Verscheide der
kust gedaan, als waren het menschen. zelve, verre van daar van zo woest en77
zonder eenigen schyn van Godsdienst, wild te zyn, als hen de Heer Montanus27

wel eer van Macassar, Java, Bantam, en beschryft zyn my (zegt zyn Ed.)
apara, verdreven, die op zekere tyden voorgekomen, die met hunne heusche27

by den anderen komende, wel zeven hon begroetingen, en betamelyke buiging
derd vaartuigen, boots-gewyze van ge- van hun ligehaam op zyn Hollands20

daante, uitmaken, in ieder van welke een genoegzaam toonden, by Nederlanders7

byzonder huisgezin is, dat zig alleen met gewoont, of verkeert te hebben, waar27

de visch-vangst erneert, en den verschen uit ik oordeele , dat er slaven, van33
visch tot spyze, en den gedroogden als hunne meesters weggeloopen, zig al2

brood, gebruikt. mede ondergemengt zullen hebben, dic
Hy zegt verder , dat zy ook een Ko¬ ook, als men wat sterk op hen lette27

ning over die gansche schaare, en over niet lang by my stand hielden, vree-72
dit ryk der visschers, hebben, waar toe zende gekent te werden, en in onge-
zy gemeenlyk den verstandigsten onder mak te zullen geraken77
hen verkiezen. Hun Godsdienst schynt wat van ’t

Zy zyn, zegt hy, sterk schreeuwende Chineesch bygeloof, en ook vry wat11
in hun spreken, en in hun gelaat, gestal- van het Mohhammedaansche, te heb-
te, en gebaarden, zo woest en wild, als ben, vermits zy van geen beelden we-
men zich zee-lieden zou konnen verbeel- ten , die nogtans by de Chinezen zo
den; en hebben zulk een afkeer van ’t gemeen zyn. Ook moet men uit hun-77

land, of om daar op te woonen, dat zy, ne Vasten, en Heilige dagen, oordee-
naar hunne inbeelding, niet lang leven len, dat zy meest Mohhammedaansch,
zouden, indien zy zig daar op met der en alzo niet minder, als lieden zonder

woon, en van dat zee-leven af, begaven schyn van ware of valsche Gods-dienst,
De Heer Padbrugge zegt 'er zyn ge- zyn.

voelen op deze wyze van : Hun eerste Dat nu deze zwervers op zekeren
oorspronk, en ’t begin van dit hun swer- tyd, en op een en de zelve jaaren (ge-77
ven op zee, schynt my uit China, of

27 lyk zy voorgeven) hier of daar by
Japan , herkomstig te zyn, alwaar het eenig onbewoont eiland by een verza-7

visschers-geslagt zeer gering geagt, en melen, geloove ik niet, en veel min-77

genoodzaakt is met vrouwen en kinderen der, dat zy dan zeven honderd vaar-
altyd in vaartuigen te woonen, en voor tuigen by een zouden brengen: want77
al in Japan, alwaar ze zelf by storm en zedert dat de Heer Montanus in’t jaar
ouweder, daar in moeten blyven, met 1675 daar, by zyn bezoek op Celebes
die vryheid alleen, van hunne vaartuigen diie en dartig vaartuigen by een ont-
op den wal te mogen halen. moete, heb ik maar dat zelve getal,

37 vat
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van Cajeli, en Tabali, tot aan Manado
toe verspreid zynde, nu zeven jaren
7 aan een gevonden. Dat ook ieder huis-

gezin juist een vaartuig zou beslaan
heb ik niet altyd, hoewel meest, waar
bevonden, en ’er ook wel zommige
gezien , daar meer huisgezinnen, dan
33 een in waren, en wel weder andere,
daarin zig geen een huishouden op deed.
7 zommige enkel uit vrouwen, andere

enkel uit mannen bestaande.72

Hunne vaartuigen, die zy ook meest
zelf, of andere omtrent deze kust laten

maken, of koopen, zyn hegt en sterk.23

en de vrouwen weten die al zo wel, als77

de mannen, te bestieren, en ’er mede
tusschen de reven in, als zee-heldin-
nen, te gaan leggen, dat zy gemak-
kelyk konnen doen, alzo de vaartui-

gen onder, en in ’t midden, vlak, en2
met een effen kiel, zyn; dog zy ste-
ken voor aan den boeg, daar zy reizen
meer uit. Zy zeilen meest ; dog weeten
ook zeer vaardig met de riemen door
een zware storting van zee henen te
zetten, en dus over de reven henen te

geraken, daar zy uitdrukkelyk gaan
leggen, op dat men niet by hen zou
konnen komen; en ook, om dat zy
daar hun beste vangst van zee-koejen

en schild-padden doen , alzo die ge-27

woon zyn meest op de reven, of op

de revige witte stranden zich te hou-
den; van welke ik nog dit aanhalen

moet, dat die Badjos ons die Docjongs.
of zee-kocjen, noit met hun hoofden,
maar altyd de bloote rompen vertoo-
nen, en by ons brengen; zonder dat
ik weet, om wat reden zy dit doen,
of wat verborgenheid daar in steekt.

Dat zy meest van hunnevisch-vangst
leven, is waar; dog niet alle, en niet
altyd, alzo er ook zyn, die zo wel
Sagoe, ryst, enz. als de strand- en
; berg-lieden eten, konnende de witste
en beste, zo wel als zy, voor zich
verkiezen; waar toe zy dan, op plaat
zen , daar rykelyk Saguweer valt,
zynde , wel eens helder Saguweer,
dagen aan een , weten toe te drinken
het overschot, van’t geene zy van hun
Caret gemaakt hebben, aan kleeden.

en noodigen mond-kost, bestedende.
Indien zy omtrent eenige wal ko-

men, by welkers ingezetenen zy weten
niet al te wel te staan, zo gaan zy by
eenige onbewoonde eilanden, daar
nogtans Sagoe en Saguweer genoeg
valt, voor eenigen tyd, tot dat die
van hunne visch-vangst aankomt, leg-

gen.27
Zy zyn geenzins zo woest, of on-
gestuimig van aart, als de Heer Mon-27

tanus zegt; maar in tegendeel nedrig,
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stil, opregt, getrouw, zonder iemant22

te misdoen, ten ware dan, dat anderen
hen eerst aantastten, ’t geen wel van
zommigen op de kust van Celebes
geschiet, en waar over ook wel open-
bare straf geoeffent is

Ook werden zy nu en dan wel van
deze en gene Orangkaja’s en land-
heeren van deze en gene cilanden, en
de reven daar omtrent, geplaagt, die
wel geern eenige schatting van hen
trekken wilden, die zy altyd juist zo

gemakkelyk niet geven; behalven dat27
zommige inlanders deze visschers ook77

wel aantasten en hen maar dood slaan,
enkelyk maar om in't geel, of rood,
te mogen gekleed gaan

Sy plagten van ouds geen wapenen
dan maar een goed stuk-hout, te heb-
ben; dog de nood heeft hen geleerd,
zig metter tyd al mede van schild en
zwaard, mitsgaders werp-spiezen, te
verzien ; vermits zy by alle andere.

uitgenomen by de onzen op deze Noord-
Celebische kust, meest gehaat zyn,
voornamelyk daarom, om dat zy, zeer
gaauw in de visch-vangst zynde, den
meesten visch (die ’er niet al te veel is)
voor hun neus weg haalen.

Hun taal is eene onbekende, die zy77

zelfs onder malkanderen, even als die
der Heidenen, of Gaeuw-dieven in ons
land, bedagt, en vastgestelt hebben.

By veel voorvallen doen zy de E-
Maatschappy hier grooten dienst, met
haar nu en dan van deze en gene loo-
pende gerugten en voorvallen, langs
deze kulf tydig berigt te geven, als
mede om brieven spoedig te bestellen,
en ook wel van ons volk over te voeren.

Dat zy zo sterk voor de dood, indien
zy zig op ’t land quamen te erneren,
vrezen, daar af blykt het tegendeel op
Tamboeco, daar men ’er een gansch
dorp af, op een hoog bergje aan zee,
vind, en die daar zeer wel aarden kon-
nen , weshalven ik niet alleen geloove,
dat, zo men het onderzogt, 'er hier
of daar wel meer dorpen af zouden te
vinden zyn, en dat zy ook alle, al
zo wel op ’t land, als op de zee, aar-

den zouden.
22

Dit is het , dat de Heer Padbrugge van
deze Badjo ’s ter neder stelt.

Het verschil, dat die Heer met den
Heer Monmtanus, hier over heeft, is zeer
licht te beslissen, en ik geloove, dat die
Heer in zyne stelling daarom gelyk heeft,
om dat zyn Ed: gelegenheid gehad, en
die gemaakt heeft, om de zaaken van dit
volk wat naaukeuriger te onderzoeken,
dan wel de Heer Montanus, of gedaan
heeft, of mogelyk heeft konnen doen
aangezien zyn Eerw; het zyne daar af

12 waar-
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ontmoet men de hoofd-plaats van ’t ko-waarschynelyk maar op berigten van an-
ninkryk Boelan, welk dorp zig aan eenderen, en in een tyd, dat deze visschers
schoone en vry sterk afwaterende rieviernog zo heel bekent niet waren, heeft ter
vertoont, in welke het in het Noordernedergestelt, om dat zyn tyd, en de wyde
Moesson niet al te zeker te leggen is.uitgestrcktheid van zyn Kerkelyk be¬

Deze rievier heeft twee takken, waarhem niet toegelaten heeft zozoek ,
van de hoofd-tak uit het Zuiden, of uitveel tyd tot het onderzoeken van byzon-
het gebergte van Mogonde, en de anderedere andere zaaken, als daar veel tyd toe
uit het Westen, of uit het gebergte vanvercischt werd, te besteden; dat een be¬
Dommoegoe, komt, die omtrent een mylzoekend landvoogd veel gemakkelyker,
van strand te zamen vloeijen, en zo inen beter, als een Predikant , doen kan,
zee storten.om dat zyn gansche togt daar toe gerigt

Onder dezen Koning (die in ’t jaar 1689is, om ook alle byzonderheden te onder-
Laloda genaamt was, en een broeder, denzoeken, by welke de E. Maatschappy
Prince Maccarompius genaamt, had) staanvoordeel, of nadeel, zou konnen hebben
ook die van Mogonde, die wel vier dui-Nu zullen wy voortgaan met de kuffi
zend zielen sterk zyn, hoewel ’er de Ko-van Manado wat nader te beschryven, en
ning van Boelan pas negen honderd af-oor af zeggen, dat omtrent twee mylen
van die langs de rug van ’t geberote Sala-bewesten Manado, onder den eersten
madonga woonen, tot zyn wil heeft;hock, een zeer goede anker-plaats, en
’t geen naderhand egter vry gebetert is,deook goed water, is, van welk eerste
na dat de ouden Koning van Mogonde,schepen zich van October tot Februari
zyn ryk in’t jaar 1689 aan zyn zoon, denmet veel voordeel bedienen konnen, om
Christen-Prince, Jacobus Manoppo over¬zig dan voor een Westen, West-Noord-
gaf-Westen, of Noord-Westen-wind daar te

Dit dorp Salamadonga, dat al vry grootbergen, aangezien die dan voor Manado
plag te zyn, en een dag gaans landewaartcen botten lagerwal maken, en die van
in lag, is door den Heer Padbrugge wan-Fcbruari tot April toe ook al vry fterk
neer zyn Ed: gedurende den oorlog, enloorkoelen, in welken tyd het best is,
by den mede-opstand dezer Noord-Cele-in de straat Banca, of in het moordenaars-
bische volkeren, met het schip Middel-gat, met een schip te gaan leggen.
burg voor Boelan lag, al mede verbrant.Omtrent zes mylen Zuid-West op van

De andere Mogonders woonen middendezen eersten hoek is de bogt van Amoe-
in’t land in’t gebergte van Mogonde,ra, daar men volkomen in kan loopen,
vel twintig mylen, en meer by kleincdie goeden anker grond heeft, en vry
gehugten , van den anderen verspreid,wel tegen alle winden beschut legt. Hy
’t geen hen te zwakker, en ’t werk , omis wel vyf mylen diep ; dog men moet
hen te vermeesteren, te gemakkelykerzig voor den Oost-hoek wagten, van den
maakt.welken een breed rif al vry verre in zee

Ten Oosten grenzen zy aan de dorpenstrckt. Over dit dorp Amoera en valt niet

van Poenot Saccan, en in het Westen enveel te zeggen, dan alleen, dat hier de
Zuiden aan ’t gebergte van Andagiele,naaste weg naar Ton-Saban, en dat dit
zodanig, dat zy in ’t Noorden tusschenook de uiterste grens, en als een scheids-
Caudipan, en in 't Zuiden van’t landpaal tusschen den Koning van Boelan, en
tusschen de Boelangers inkomen; en iszyne wel eer onderhoorige Manadische
deze landstreck al in’t jaar 1660 tenberg-boeren , is, waarom men het ook
tyde van de Heer Cos, bekend geweest.vel mede onder Manado rekenen mag.
en naderhand onder den Heer van VoorstDe Manadesche berg-boeren zyn over
nader onderzogt, in welkers tyd tweedeze plaats in het algemeen zo jaloers, dat
van onze Posthouders, Jan de Vrees, enzy van ouds her af al, nog aan den Ko¬

enJan Blaeuw, zederd tot Sergeant,ning van Boelan, nog aan iemand van
Corporaal gevordert (dat zy in’t jaar 1682zyn geslagt toestaan willen, daar een dorp
nog waren) niet tegenstaande den berete maken, uit vrceze van weder zyn sla-
daar gesprongen, en zo wel de weg (doorven te zullen worden; hoewel zy nogtans

duizenden van omgekeerde boomen be-aan den zelven, en zyne ingezetenen
dekt) als ook de rievier, niet meer tetoestaan daar, als zynde hun wettig land,
vinden was, met zeer veel moeite doorte zaeijen, te maeijen, te planten, Sagoe
een anderen weg, van den kant van Boe¬te halen, Saguweer te tyfferen, en veel
lan (daar hen hun reisgezel, de voor-zyndeandere zaken te komen verrigten;
noemde Koning van Mogonde, met eeni-dit een groote en zeer vrugtbare , dog
gen der zynen, lafhertig verliet) in Mo¬onbewoonde, land-streek

zonde gekomen zyn, alwaar zy uit eer-Omtrent tien mylen bewesten Amoera
bied, en schrik voor onze Natie, zeer(hoewel het op vier en twintig mylen
wel in verscheide hen daar ontmoe-scheppens van Manado gerekent word)
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tende gehugten ontsangen wierden.
In’t jaar 1705, waren ’er in Boelan

honderd en twee en vyftig Christenen
dog hoe veel Heidenen, of andere, is my

onbekent.

De voornoemde Koning, Laloda, wasDe Ko¬

ning van een vuil-gierigPrins, en zyn broeder, de
Boelan in Prins Maccarompius weer zeer onbeschei-
’t jaar den en boos, maar ook loos ’er tegen ;

1705 be
velke laatste daarom altyd de zyde derschreven
Spanjaarden hield, om dat hy daar door

den Koning, zynen broeder, nog eens
hoopte te dwingen, om hem zyne erfe
nis , die hy hem door zyne gierigheid
onthield, uit te reiken ; waar over zy
gestadig over hoop lagen.

Buiten dit geschil had de Koning, La-
loda, nog een ander met den Goegoegoe
van Sjauw, Jeronimus d'Arras.

Deze Heer in den tyd, toen de Span-
aarden nog op ’t eiland Sjauw waren,
genoodzaakt zyn vaderland te verlaten
en in zyn ballingschap met de dogter var
den Koning Laloda na de Celebische wy-
ze getrouwd zynde, was, na dat Sjauw
in’t jaar 1677 door den Koning van Ter-
nate, en de onzen, veroverd was, weder

naar Sjauw , en tot zyn oude bediening
aldaar, gekeert.

Aan deze dogter had deze Heer D' Arras

tot een bruidschat deze navolgende goe-
deren gegeven :

1. Goud Oor-cierzel.Bruid-

schat van 1. Vrouwen-Cingel, of Heup-band met
eroni-

oraalen, ten deelen van glas, ten deelen
mus

van goud.D’Arras

aan zyn 4. Arm-ringen.
bruid. 1. Goud ketenken.

1. Vrouwen hals-snoer, met goude ko-
raalen doorregen.

4. Goude stifkens, om in de ooren te
steken.

1. Pinang-doos
1. Slave.

Schoon nu Sjauw aan de onzen over-
gegaan, en deze Heer dus met veelagting
weder naar zyn land gekeerd was, zo en
wülde nogtans Koning Laloda aan hem

zyn wettige en volgens ’s lands wyze
aldus gekogte, vrouw geenzins laten vol-

gen, onthoudende hem en zyn vrouw
en ook de gegeven bruidschat, niet an-
ders voor reden van dit zyn doen gevende,
dan, dat hy gedagt had, dat D'Arra.

daar blyven zoude, vermits hy niet gezint
was zyn dogter zo ver over zee van hem
te laten afgaan, en ze ook geenzins op
die voorwaarde had laten met hem
trouwen.

Waar tegen D'Arras met alle billyk-En ge-
schil daar heid dit inbragt, dat de Koning hem of zyn
over. vrouw of vermits hy hun huwelyk,
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door hem die te onthouden, openbaar
verbrak, zyn bruidschat wederom geven
moest.

Lalod zegt van geen bruidschat, maar
wel van een gift, voor het aangaan des
huwelyks gedaan, te weten; dog niet
verpligt te zyn, hem dat weder te geven.

In welke zaak (zy zy, zo ze wil) de
Koning volslagen ongelyk had, alzo vol¬
gens de openbare Plakkaten, de vrouw
den man volgen moet; behalven dat 'er
tusschen de twee getrouwde ook groote
genegenheid was.

Die vanDie van Boelan zeggen van een Croco-
Boelan ,ailof Kayman afkomstig te zyn.
ran een

Ten Westen van Boelan vier myler rocodii
legt het dorp Auwn, anders Ajon ge- afkom¬

stig.naamt, alwaar op twintig en een en twin-
tig vadem waters goede anker-grond is.
Wat voorby Auwn be-Noorden op in
zee heeft men zeven kleine eilandekens

De broeder des Konings van Boelan Het dotp
Auwn, ende Prins Maccarompius, plagt zig hier in
de eilan-Auwn met twintig of dertig huisgezinnen
dekens

op te houden, hebbende zig daar van zyn erby
broeder afgezondert, alwaar hy geerne
mede een Radja tragtte te zyn. Dog ’t geen
de Commissaris, de Heer Padbrugge, niet
goedkeurde.

Men heeft hier mede een zeer vrugt-
baar land, en ook den naasten weg om
na de Mogonde te gaan, van waar 'er ook
wegen na de Zuid-zyde des lands, en na
de Gorontaalsche binnen-zee zyn.

WegnaarHet volk woont hier al vry verstrooid
de Mo¬van den anderen, en indien zy met die
gonde

van Dommoegoe een dorp te zamen kon-
hier.

den uitmaken, z0 oordeelde de Heer
Padbrugge, dat men (hier weder een me-
nagie op het kerkelyke) daar by een
schoolmeester, en een kosler, voor de
E. Maatschappy zou konnen uitwinnen.

Wanneer men zeventien mylen verder
West aan van Auwn gaat, zo komt men

in het ryk van Caudipan, dat Jarricus,
Cauripan, noemt.

Eer men zo verre komt, zo gaat men Caudi-

voor by twee rivieren, de eerste Canange pan, een
konink-

genaamt, d’andere negen mylen van Auwn,
gelyk ook wat voorby Dauw nog een
ivier gelegen is.

Dit ryk van den Koning van Caudipan in de
is in twee deelen gedeelt, te weten in dorpen

Dauw-de Dorpen , Dauw , en Boelanitam
en Boe¬

Men komt eerst aan Boelanitam, dat een janitam,
etmaal scheppens ruim van Boelan, en verdeeld.
pas voor by een rivier legt, af en aan
welke zig wel een myl langs strand, en
ook zoverre wel in zee, een rifvertoont.
Het dorp Dauw vertoont zig zeer schoon,

wel een myl verre langs strand, van Boe¬
lan af beginnende. Dit eerste dorp had
in’t jaar 1705, omtrent vier honderd en
twee en zeventig, en Dauw vier honderd

en
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en zes en tachtig naam-Christenen, ze gen tyd daar na de Macassaren daar om-
dat de onderdanen des Konings van Cau- trent verschenen zyn, en zo Binangkal,

als de Koningin Linkakoa, gedwongendipan doe negen honderd en acht en vyftig
sterk waren. hebben zig voor hunnen vorst te veroot

moedigen, onder den welken dit ryk ookDe oorzaak dezer verdeeling (daar het
zo lang gebleven is, tot dat de Koningte voren maar een dorp was) is deze; om
van Macassar, door de Nederlandschedat de oude Koning van Boelan, die
wapenen onder ’t opper-gezag van denKoning van Boelan en Manado, en Laloda
zee-voogd en veld-overste den Heer Speel-genaamt was) nevens de Koning van Sjauw
man geheel overwonnen zynde, zigalzo de eerste alleen niet vermogende ge¬

noodzaakt gevonden heeft, volgensgenoeg was) den Koning van Caudipan, het

zeventiende lid van het vredc-verbond, inMaurits Binangkal genaamt, lange jaaren
voor onze verovering van Sjauw, te za- t jaar 1669 met zyn Edelheid gemaakt,

ook geheel Caudipan aan den Koning vanmen aangetast overwonnen, en zodanig
Ternate weder over te geven.onder malkanderen gedeelt hebben, dat

de Koning van Boelang voor zighet dorp De Spanjaarden ondertusschen, na een
vry lang agterblyven, en pas daar na vanDauw, en de Koning van Sjauw, Boelan-
Manilha weder op Sjauw verschenen zyn-itam tot zyn deel hebben zou; voerende

de, om, zo zy voorgaven na hunne Na-den Koning Binangkal, mitsgaders zyn
gelen , die zy daar geplant hadden (zomoeder en broeder, gevankelyk met hen

een stuk weegs heen, tot dat zy alle drie zy, volgens berigt van den Jesuit, Ema-
middel vonden om het na Bwool Ghunge- nuel Espanjola, opgaven ) eens te komen
boorte-plaats) te ontvlugten. zien, en by die gelegenheid nu ook hoo-

rende, dat Caupidan weder aan de Ter-In Boelanitam was ten dien tyde geen
mannelyk oir van Koninklyken huize nataanen gekomen was, en niet meer
meer; dan alleen dat hier de Princes Lin- onder Macassar stond, begonnen het oud
kakoa was, een zeer trotsche, wreede. regt van den Koning van Sjauw op Boe¬
heerschzugtige, en zeer geile vrouw. lanitam weder op te halen, ja 'er zig

Ondertusschen vonden deze nieuwe zelven ook met der daad genoegzaam we-

heeren van Caudipan goed, een huwelyk der in te dringen, zonder dat 'er van on-
tusschen deze Princes, en den Prince, zen kant iets tegen gezegt, ik laat staan
Mau-Biling, broeder van den Koning tegen gedaan wierd, dan wanneer zy dit
Binangkal, te smeden, gelyk zy ook met- zelf tot geheel Caudipan uitrekken wil-
ter daad deden, gevende aan dien nieuwen den, daar zig de Koning, Binangkal met
vorst, ieder voor zyn aandeel, magt, om alle reden tegen aanstelde, die daar af aan

dit ryk van Caudipan even als te voren. den Heer Padbrugge kennis gaf, welke
en weder in zyn geheel, te bestieren. Heer den geleerden en schranderen Jesuit,

Dit wilde zig niet al te wel schikken. vader Carlo Torcottus, eer dan eenen bot-

aangezien de nieuwe Koning, Mau-biling terik, zeer klaar begrypen deed, dat den
al te slap van aart, en dit wyf veel te Koning van Sjauw (hoe men het ook
moedig was, om onder zulken zagten draaijen wilde) zyn regt op Boelan itam
beuling te staan, weshalven zy, ziende, door ’t regt des oorlogs cens verloren, en
dat de Koningen van Sjauw, en Boelan, dat (de Nederlanders) door den oorlog
na dit hun veroverd ryk niet eens meer met den Koning van Macassar, en by de
omzagen, onder malkanderen goedvon- zelfs geheele verovering ook een nieuw
den ’t zelve zamen te deelen, volgens regt op gansch Caudipan gekregen heb-
welke verdeeling dan Mau-Biling in Dauw. bende, hy dan immers geen regt ter we-
en de Koningin Lingkakoa in Boelan- reld meer op Boelanitam grondvesten
itam, ’t gezag behield, hoewel ’er eenige kon; met welke zeer welgegronde rede
van de ingezetenen waren, die, het nog nering die Heer dezen vader, die zig op
met de eene, nog met de andere, hou- Caudipan al weder ter neder gezet had
dende , goedvonden een dorpje tusschen in’t jaar 1677, zeer gemakkelyk uit
die twee andere in op eenen Heuvel, Laga Soelanitam dede verhiuizen, en weder naar

genaamt, te maken, alwaar zy op hun Sjauw trekken, vermits hy zig hier zeei
zelven bleven woonen. onwettig weder ingedrongen had ; be-

Onderwylen stierf de Koning Mau- nalven dat ook de gansche Noord-kust
Biling, een zoontje nalatende, dat onder jan Celebes, zedert haren trouwloozen
ons gedoopt, en Willem genaamt is. opstand tegen den Koning van Ternate,

Na de dood van Mau-Biling keerde de onder de magt van dien Koning door
oude en regte Koning, Binangkal, met onze wapenen wedergebragt, en daar door
eenigen zyner vlugtelingen, van Bwool dat oud en versleten regt der Spanjaar-
weder naar Caudipan, en wierd als Ko- den, of Sjauwerezen, op Boelan itam
ning van Dauw aangenomen; dog dit nog al meer vervallen, ja geheel vernie-
ryk behield hy niet lang, aangezien eeni- tigd was,
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De Princes Linkakoa, die wy te voren nen zes maanden af te breken, en
zynDe wree-

strand-dorp volkomen in staat te brengen,de Prin- als een wreede vrouw beschreven hebben
ces, Lin- regeerde hier in Boelanitam na dien tyd of dat anders, indien hy hier mede slofte,
kaleo2 nog al als een dwinglandin, zodanig, dat de E. Maatschappy dit zelf doen, en zyn
bestierster

de Heer landvoogd Padbrugge hunne bosch-dorp in brand steken zou, om hem
van Boe-

Edelheden op Batavia in bedenken gaf te toonen , dat zy hare bevelen , tenlanitam.

of men dit Boelanitam onder genoegza- spiegel van anderen , wist te doen uit-
voeren.me bepaling den Koning van Sjauw (in-

dien zyn Hoogheid by een smeck-schrifi Daar beneven belastte de Heer Pad
’er om verzogt) niet weder als een leer brugge by zynen last-brief aan den voor

gevoeglyk zou konnen toevoegen ; dat noemden Heer, zynen opvolger ook,dat

zeer gemakkelyk zou gegaan hebben. de roover, Kimo door Koning Binang-
indien de Koning van Sjauw maar eenig kal levendig zou moeten overgeleverd

Vergeef- verzoek daar omtrent ten dien tyde ge- worden met alle die gene, die hy van
sche eiland Gapi geroofd had, of immersdaan had; maar vermits hy dat, uii die
moeite

grootsheid, of op hope van eenige andere er af nog leefden, om hem ten spiegeaange-

wend, om verandering, nagelaten heeft, zo is dat van anderen te straffen; daar by voegen
den Ko¬ zedert ook zo gebleven, zonder dat hy de , dat, zo by dat aanstonds niet quam
ning van iets daar af te hopen heeft, alzo het be- te gehoorzamen, men dan maar al hunne
Sjauw

lang der E. Maatschappy aldaar het ni Coracora ’s, en groote vaartuigen aan tein te

diingen niet toelaat. halen, en na Manado te brengen had,
Deze Princes Linkakoa , hoewel den zonder hen iets anders dan kleine vaar-

naam van een Christinne dragende, geleek tuigen voor zeven of acht man tot hun
veel eer een volslagene Heidin, dit in allen visch-vangst te laten.

deelen door haar wulps en dertel leven Ook zouden zy, al gehoorzaamden zy
met verscheide jonge losbollen, niet te hier in , voortaan niet meer, als drie
genstaande zy zeer oud en jigtig was, en Coracora’s, en eenige groote vaartuigen
door by geloof bevestigende, behalven mogen hebben, die dan nog altyd onder
dat zy ook in ’t waarzeggen, en ’t wig- het oog van den aldaar post-houdenden
chelen uit vogel-geschrei zeer beroemt Corporaal zouden moeten geplaarst, en
was, wetende deze konst listig tot haar van daar, buiten zyne kennis, niet zou-

oogmerk te gebruiken, gelyk zy onder den mogen vervoerd worden ; 't welk,
dit voorgeven haren Goegoegoe, Bar- zo zy niet aanstonds naquamen, zo wierd

malippoe moordadig heeft weten uit de de Heer Lobs gelast al hunne vaartuigen
wereld te helpen, waarom de Heer in stulcken te doen slaan, hen de zee teWaarom

de Heer Padbrugge noodig geoordeeld heeft dezen verbieden, en hen zo doordwang te lee-
Padbrug ren gehoorzaamen, en met ons, en on-naam-Christenen by placcaat het hals-
ge die

regt te benemen, en dit tot de regt-bank zen Godsdienst (als zy doen) niet te spot¬van Boe

der E. Maatschappy te betrekken, om in ten, na ’t welke zy zig wel eens beden-Jan itain

het hals ken, andere zekerlyk zich ten eerstent toekomende zulke openbare moorden
recht ont spiegelen, en zig mogelyk dan wel eensvoor te komen, of te straffen; gelyk dit
nomen

hun ook met der daad door zyn Ed: met te binnen brengen zouden, hoe grootenen hen

belast veel reden onttrokken is, dienst wy zulke ondankbare schyn-
neeft de Christenen gedaan hebben, met hen vanNa dien tyd zyn ook alle deze inlande-

bosch-
zo zware slaverny, zo van Macassar, alsren door zyn Ed: gelast voortaan niethuizen t1

meer zo verstroid in het Bosch, maar van haar eigen Koning, waar onder zyverbran-

den Dorps-gewyze, en by een, te moeten zo gedrukt gelegen hebben, te verlossen
woonen, waar tegen die van Boelanitam De dogter van dezen Koning, met den
en andere, zig wel het meest aangekant zee-voogd hier getrouwd, liet zig Radjc
hebben, tot dat 'er last gegeven is, om Parampoewan, dat is Koningin, noemen,
alle de bosch-huizen in brand te steken. ’t geen zyn Ed: mede belastte te doen

De Koning van Dauw, Maurits Bi- beletten.

nangkel, hield zich wel geveinst, hem Hier van daan nu, te weten, van Dauw
uiterlyk voor ons vertoonende, als of hy gaat men West op naar het dorp Bwoo
zyn bosch-huizen verlaten had, en vast gemeenelyk Bool, gemaks-halven, ge
nader aan strand zou komen woonen, naamt) dat omtrent twee etmaalen schep-
daar wy nogtans vast berigt hadden , dat pens, of cigentlyk Oost en West dertis
hy op zekeren zynen vlugt-berg een ge- mylen van het dorp Dauw, in een inbogt
heel nieuw dorp voor zich gemaakt, legt.en

dat ook met vastigheden gesterkt had In de vorige tyden plagt hier een oude,
om zich in tyden van nood daar naar toe verwyfde vorst te regeeren, die niet dée.
te begeven , weshalven den Heer Lobs als Madat, (of Amfioen met Tabak ge-
by zynen last-brief aanbevolen wierdt mengt) te rooken , waar door hy zo
hem aanstonds te belasten, dit dorp bin- uitgemergeld was, dat hy wel een schim

geleck.
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Die van Bwool zeggen afkomstig te nen af-geleek. Deze had twee zoonen, Rodoali,
komstigzyn van een verken, waarom zy ook noiten den anderen dan eens Salvador, dan eens zyn.verkens vleesch of spek zullen eeten.Fernando, genaamt, die, na dat die van

Tusschen Caudipan, en Bwool, aanGorontalo en Limnbotto in ’t jaar 1680,
de Oost-zyde van den inbogt, leggen twet De eilan-hun dorp verwoest, en verbrand, veelt

den Mid-eilandekens, Middelburg en Vlissingengedood en een grooten roof van goed en delbure
genaamt, alwaar de beste, en naaste

en Vlif-menschen naar de Lewas (een plaats,
overgang is, van de eene tot de andere zee singen,tusschen Caudipan en Bwool aan de Oost-

waar bywelke weg tot Limbotto uitkomt. Tus-
zyde der inbogt gelegen) met zig ge- een over-schen dit Bobane, of dezen overgang ensleept hadden, ons eerst om ’t Christen gang vantusschen Caudipan, is 'er in den naasten

de eenegeloove, en hulp tegen de Gorontaalers
inbogt nog een nader overgang, dog die zee tot deverzogten, van de welke verlost zynde,

andere is,moeijelyker is, en over ’t gebergte vanzy zogten aan de regering te komen, en die tot
Andagiele loopt , welke weg omtrentde Nederlanders in hare brief van den 18 Limbot-
Dommoegoe, of Attingola (dat anders t0 uit¬October 1680 wys te maken, dat hun
ook wel Boelangas genaamt word, ver- komt,vader (diens vrouw al mede Radja Pa-

hoewelmits de naam van Doemoegoe aldaarrampoewan genaamt, maar dat ook al er nog
wegens des zelfs verplaatzing van daar,verboden wierd ) in 't verwoesten van cen an-

uit heeft) uitkomt. dere wegBwool door die van Gorontalo omgeko
is.Uit den bogt van Bwool zeild menmen was, het geene wy daar na valsch
De bochttwintig mylen tot in dien van, en totbevonden, gelyk wy toen ook gezien
van Ton-voor de rievier van Tontoli. De boshebben dat hun dorp door een looze Goe-
toli, en

zelf is vol reven; maar des niet te mingoegoe, en zeker schrander jongeling. des zelf
heeft men ’er een goede anker-grond or besier-Balamagile genaamt, voornamentlyk be

ders.acht en twintig vadem water stek-grondstierd wierd.
tusschen een eilandje zonder naam , enNa dat men hen al mede toen zo gered,
de rivier, wel het naast aan dat eilandie.

en veel van hun gevangenen verlost had,
en omtrent een en een half myl van denzo heeft men naderhand hunnen wispel¬
mond van die rievier.turigen aart ook al bespeurt, en te gelyk

Hier stond wel eer het bestier aan driebemerkt, dat zy nergens anders om ver-
broeders , van welke de een Koning,zogt hadden om Christen te worden,

en de derde,d: ander Goegoegoe,dan alleen, op dat wy hen van onder de
zee-voogd, De Manempa genaamt, was.slaverny der Gorontaalers redden zouden.
Deze lagen altyd over hoop, de twee cer-’t welk zo haast niet gedaan was, of men
ste, dat fyne Mobhammedanen waren,heeft hen ten eersten weder naar die van
tegen den derden, die geerne spck at, enMandar (dat Mohhammedaanen zyn) zien
eens Saguweer ’er toe dronk, zonder zigoverhellen, aan welkers afgezanten zy zes
veel aan zyn Godsdienst te kreunen. Enslaven, en vier Coracora’s (zo Koning
deze twee eerste hebben middel weten te

Binangkal ons berigt heeft) vereert, en
vinden, om den zee-voogd geheel ondermet welke Mandarezen zy vier Badjosche
dwang te krygen, met het daar toe tevaartuigen afgeloopen, veel van die vif-
brengen, dat hy, na eerst gevlucht teschers gedood, en ’er wel dertig gevan-
zyn, weder met al de zynen, en met hetgen gevoerd hebben, ’t geen nader dieno
dorp Dondo, dat hem aanhing, by zynconderzogt, en (zo de Heer Padbrugge aan
broeders, dog tot zyn ongeluk gekomende Heer Lobs in last liet gestraft te worden.
is, aangezien zy de Mandarezen inge-Hoe zeer nu dit dorpverwoest, en hoe
roepen, die Dondo vernielt, veele vanzeer het ook by dien moord , door de
hen doodgeslagen, gevangen genomen,Gorontaalers en Limbotters in ’t voor-
of verstroit, en hem dus eindelyk ge-noemt jaar daar aangeregt, in manschap
dwoingen hebben, geheel en al onder

verzwakt is, zo moet het in eenige jaarer
hen (te weten, zyne broeders) te staandaar aan al vry weder toegenomen zyn
die onder den schyn, van hem te plagen,vermits het in’t jaar 1705 (behalven de
niet anders voor hebben, dan om zig ookHeidenen en Mooren daar) een duizend
tegen de E. Maatschappy aan te zetten,zes honderd en achtien Christenen (ten
t geen (in’t jaar 1681) toen al gelast isminsten in naam) had, waarom men hier
tegen te gaan.ook, al zedert eenige jaaren te voren

Deze Tontolièrs zyn een ryk volk,een school-meester, en in vorige tyden
die zekerlyk een andere bron dan hunneook een Corporaal Jan Blaauw genaamt,
arme Sagoe, Massoy, Coelit-lawan, ofdie daar om de zaken der E. Maatschappy
’t weinige Caret, daar vallende, hebbenwaar te nemen lag, plag te hebben; voor
alzo men daar zeer veel goud, zilverWat hieral ook, om dat hier schoon Lingoa- en
Tonkinze Lakwerken, Porcelynen, envalt, en bastard-yser-hout valt, waar van men

van waar meer andere Chincesche waaren ziet, dat aldete in- aldaar, des noods, kon geriefd wor-
te zamen veel vrugten van dezen of genengezete- den.
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sluikhandel met vreemdelingen zouden
konnen zyn , waarom men goedgevon-
den heeft daar een Corporaal te leggen,
of den voornoemden Jan Blaeuw het op-
zicht tot hier mede aan te beveelen, en
alle vaartuigen pas-cedullen af te vorde-
ren, om daar uit te zien, van waar, en

2ywaar mede zy daar komen, en waar

naar toe gaan.
datTen laste van die van Tontoli is,

zy alle voort-bestellingen der E. Maat
schappy naar Bwool, en die van Bwoo
tot Caudipan, die weder tot Boelan, en

de Boclanders tot Manado toe verzorgen,
gelyk dit ook van Manado af tot Ton-
toli, en Paloe, toe, door alle de zelve
van dorp tot dorp, dus bestelt, en ver-
sorgt, moet worden.

Het dorp Dondo, dat negen mylen van

Tontoli legt, zou nu wel moeten volgen.
dog vermits liet door de Mandarezen
vernielt is, zo valt hier af dit alleen, no-
te zeggen, dat die van Dondo, halster-
rige boeren zynde, liever altyd in’t bosch
omswerven, dan onder die van Tontoli

staan, willen ; hoewel zy egter allengs-
kens met vrouw en kinderen al weder

komen afzakken.

Hier is ook een overgang naar Tomini,
gelyk ook tot Silensak, en Bala-issan
twee dorpen, die by een leggen, welke
weg tot Dincoeloc, en Tolibagi (dorpen.
die ook maar een myltje in den binnen-
boesem van den anderen leggen ) weder
uitkomt; dog de zelve is korter dan de

vorige van Dondo, alzo men in eenen
dag daar over geraken kan, daar men tot
den overgang van den anderen, die by het
dorp:Biga uitkomt, wel vyf dagen van
nooden heeft

Digt hier by legt Damphalis of Dam-
pelas, cen dorp, waar van men plag deze
Fabel te verhalen, dat hier een goud-
rivier was, dog dat als men die opvoer,
om na dat goud, dat ’erin overvloed was.
te zien, het dan begon te stormen, de
aarde te beven, en de lugt zodanig met
donder en blixem vervult te werden, dat
de goud-zoekers bly waren, datze maar
onverrigter zake wederom mogten keeren

Dog dit is maar een listig voorgeven,
om de weg, waar door die van Tontoli

zo veel goud krygen, voor den inlander,
die 'er wat aflegt, bedelet te houden; ge-
lyk zy wel door de eene ofde andere greep
of door cenige zwaaren inlandsen en na-
tuurlyken water-val, die genen, die de
rievier hooger opvaren willen, door een
zware water-storting weten af te schrik-
ken, van hooger op te varen ; hoewel
zy, als men ’er hen zelf na vraagt, vein-
zen ’er niets af te weten; zo dat het maar

een verdicht zeggen is van onnoosele lie-
den, die verre van daar woonen, en niet
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begrypen konnen, hoe die van Tontoli
anders aan zo veel goud zouden konnen
komen.

In den mond van deze rievier van Dam- Tvee-
derleipelas, die al vry sterk affoopt, leggen
dorpenomtrent een quart myl van strand, twee
jan die

dorpen schuyns over een, waar van hel naam.
eenc, Dampelas Maulano, en ’t ander,
Dampelas Tando, genaamt is, waar van
twce broeders, Oewala en Lolosana ge¬
naamt, hoofden zyn.

In het Zuiden ten Oosten, vier of vyf Het dorp
Coolmylen van daar landewaard in gelegen, is

nog een dorp, Cool genaamt, alleen uit
berg-boeren bestaande , welker Orang-
Raja, ofKoning, toen Tonlaar genaamt,
en een onderdaan van den Koning van
Tontoli was.

MachtTontoli kan wel zes bemande Cora-
der Ton-cora’s, en omtrent vier honderd man met
toliers.schild en zwaard uitleveren, en zyn des

zelfs onderdaanen omtrent twaalf honderd
zielen sterk.

Men heeft agter Bala-Issan, landewaard Het dorg
in, een groot binnen-water, en nietverre Cotta-
van daar een dorp, Cotta genaamt.

De West-hock van dezen bogt van
Tontoli, Caydang genaamt, heeft een

groot rif, dat wel een myltje van het
cilandie Tontoni in zee strekt.

Van Dondo, of liever van dit cilandie
tot Silensak, Bala-issan , en Dampelas

Hoe
die alle digt by een leggen) zyn elf of verre
twaalf mylen ; ook heeft men tusschen Dondo

van Silen-Dondo, en de laatstgemelde plaatsen,de

sak legt.eilandekens Petti, Mapetti, Niapoeloe
en Macasséa;, van welk laatste eiland tot

Balaissan men geen anker-grond vind
voor en al eer men in de bogt is. Al
deze eilandeleens, gelyk ook die in den
bogt leggen, zyn rondsomme vuil, en
met reven bezet

De uit-hock van Balaissan word by de
inwoonders de Duivels-hock genaamt;

mogelyk, om dat hy voor hen wat moei-
jelyk om ’er te komen is. Van de Zuid-
West-kant dezes hoek een en een half

myl regt West en Zuid-West, of een
half Zuidelyker in zee van het eilandje
den Eendragt, legt dat rif, waar op in 't
aar 1671 een jagt van den Koning Man-

darsjah, Batavia genaamt, gebleven is.
Deze hoek wat om, zobegint de grooteDebogt

van Cajelibogt van Cajeli, en’t dorp van dien naam.
wat voor-In ’t midden van dezen bogt legt het

by de
dorpTabali, alwaar het dorps-hoofd Jals. uithoek

van Bala-of ook wel Reale, genaamt, zyn verblyf
issan.houd, die over drie en twintig Koninkjens

waar onder ’er vyf van de berg-boeren
zyn) het opper-bevel voert. De andere
woonen daar in zeer schoone en vrugtbare
vlaktens, waar door zy, vet en weelderig
geworden, tot allerlei dertelheden , en
gruwelen uitspatten.
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De naamen dezer Koningkjes en dorpen zyn deze navolgende :
1Toëmbo. I Cajeli, als ’t bogt-dorp.1

2 Lero.Forelo.2

Gingi. 3 Laboang.
4 Wanni.Tengelina.4

Baja.fTingassie.
6 Roedana.6 Tondoe.
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Badi.Saratoboli.

8Kaymolove.Makrelinda.8
Rano.5Tambagge.9

10 Taipa.Boejouw-10 Koningkskens
IIBatotela.Tamaroemba.II of dorp-hoof¬
12Mambora.12 Toevija. den van
13 Bizemaroe.13 Sappa.
14 Walawantoe.14 Soebi.

15 Dolo15 Gola.

16 Sidondo.16 Jami-i.

17 Prigi.17 Gia.

18Sigi.18 Samoesoe.
19 Vi-u- 19 Plolo

20 Tonde-Biro.20 Tolla-Nambo¬
21 Bolo-AuWw.21 Mene.

22 Pakkoeli.22 Roetoe.

23 Lindoe23 Pongolovoe.

den zy wel mede bezet, dog moesten,Deze dorpen konnen te zamen dric
door gebrek van levens-middelen, hunduizend weerbare mannen, en wel negen-
beleg na tien of twaalf dagen opbrekenduizend zielen, uitleveren ; dog eenigen

1tydt geleden hebben die van Mandar Dit Paloe is een zeer oproerig nest,
als de vergader-plaats van alle de Mohheenige dorpen ’er af in de asch gelegt, en
medaansche wargeesten, die van alle kandaar onder is ook Cajeli en Tabali ge-
ten hier naar toegezonden werden , enweest; niet tegenstaande de Adsistent
zig van daar alomme verspreiden om allerKeizer met de Ternataanen zig daar in
lei zaad van verwarring over de ganschegesterkt had; de welke, schoon onge-
kust te zaaijen, en daar door hier de E-moeid blyvende, egter niet had konnen

beletten , dat daar alles verbrand was, en Maatschappy, daar zy maar konnen, be-
dektclyk moeite te veroorzaaken.de ingezetenen naar 't bosch toegevlucht

Het kan omtrent duizend man tenwaren.

oorlog, en wel drie duizend zielen uit-Het dorp Paloe, dat in het uiterste,
leveren.en als in de keel van den bogt legt, had

dorOnder het zelve staan dezt pen, en Koningskens:

Tontolippe. Taboelanga.
Tagari.Injoela.

TendameTemitoewa. Koningkskens
Reboli. Tatanga.

of dorp-hoof¬
Tiko. Bongi.

den van
LaswangiIloboe.

Boya.Beba.

PoloParindi.

Hun grootste magt bestaat uit de vori- voor hunne onderdaanen ,volgens de
ge wargeesten, waar op zy zeer trots zyn grootze wyze van hun inbeelding en ver-
Hier plagt wel eer de Koning Gola te waandheid hier alomme

gebieden; dog deze in September in 't Het land van Paloe rondom, tot aan
aar 1681 overleden, en zyn zoon Lampa ’t gebergte toe, is een schoon land even
voorby gegaan, en als een gevangen van cens als Holland, zynde vlak, hebbende

staat gehandelt zynde; zo heeft zig ze- cen zwarte kleiagtige grond ; ook legt
dert de Goegoegoe, Daglanging de re het rondom tusschen tamelyke hooge
geering volkomen aangematigt. bergen, en is met duizenden van Cocos-

Dit Paloe eigent zig Tabali, en den boomen beplant. Dit geeft een uitnemend

ganschen bogt van Cajeli, toe, en zo re- fraai gezigt op des zelfs aangename velden,
kenen die van Tabali weder die van Paloc die vol allerlci vee, en met koe-beesten,

bussels
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Eer wy dit Hoofd-stuk sluiten, moetenbuffels, peerden, schaapen, bocken, en

wy hier nog by voegen de verdere man-Wat hier allerlei wild-gedierte vervult zyn. Voor-
schap die de kust van Celebes op brengt,al valt. namelyk leveren die een groote menigte
waar van ’t vorige getal gebleven was opvan Padi en ryst uit, gelyk ook de Padi-

velden gemeenlyk met buffels bearbeit Weerbare mannen. Zielen.
worden. Het is een gezegent land; dog

268388450van leven, een vervloekt Sodom. Manado 120004000Van hier, of van Paloe, is de over-17er¬
Boelan 15250gang, en weg, van de eene zee tot degang van
Boelan-itam 472155Paloe vanandere, dat is, tot Tabali toe, maar het

de eene 160Dauw 486eerst en naast van het dorp Badi, dat ruim
tot de Bwool 1618540twee mylen be-Zuiden Tabali legt, en
andere 100 300Attingolaomtrent een myl van Paloe, gaat men doorzee.

400Tontoli 1200de rievier Palajoewa (die menmeermaalen
Cajeli dein ’t midden over langs en dwars door

300023 dorpen 3120gaan moet) zynde dit vry moeijelyk door
1000Paloe. 3000de zware afwatering, scherpe steenen, en
17655.steile klippen, die zich daar in opdoen. 55066.

Omtrent elf of twaalf mylen gaans vanDe dor-
Men ziet hier uit, dat debekende man-Badi vint men een dorp, Tocco-Boediven Badi,

Tocco¬ schap dezer dorpen, onder den Koninggenaamt, van waar men in drie mylen en
boedi, van Ternate vyf en vyftig duizend en zeseen half tot Toboli toe overstapt, een
Toboli, en zestig zielen, en zeventien duizend agtdorp dat de Orangkaja, Baumada, plag
en Tolol

honderd vyf en vyftig weerbare mannen,te bestieren. Dezen overgang gebruiken
uitmaakt, zonder daar by te rekenen eende Mandarezen, en andere booze gewel-
groot getal Mohhammedaanen, en Hei-denaars wel meest, om op den roof uit te
denen ons onbekent , hoedanige ’er welgaan.
drie of vier duizend meer onder den Ko¬Hier van daan twee mylen in de bin-Over-
ning van Mogonde alleen, die hier nietgang der nen-zee, aan zekere plaats, Siner genaamt

Manda- zyn altoos eenige vaartuigen. opgebragt zyn, staan.
reezen Digt by Toboli legt het dorpie Tololi.
alhier.

TWEEDE HOOFDSTUK.

HEt dorp Parigi, en dorpen daar onder staande. Koningen, en manschap. Yser,
en ’t verdere bier vallende. Wegen van Tomini’s binnen-zee. De Togia ’s, of
schilpads-eilanden. Dorpen hier omtrent. Weg van Bondoge, enz. naar Dondo.
Overgang van de eene tot de andere zee Tominm’s bocht, en dorpen. ’t Ondankbaar
Lamboene. Post hier wel eer. Paloe-Saboea, en andere dorpen. ’t Eiland Tajom.
Boento. Weg ter zee van Tomelatte naar de Togias, en Bangay. Dorp Tidoa, en
Bocongo. Gorontalo. ’t Binnen-Meir, en ’t vet-land, wat op Gorontalo valt. Koude
alhier. Middel om 'ervleesch te zouten. Gorontalo en Limbotto, willen niet onder Ternate
staan. Schoone hout-werken bier. Straf, hen over hunnen afval opgelegt. Castricoms
baai. Loop van Gorontalo na den berg van Balante. De eilanden Bangay, Gape, Sa-
boeboe, enz. Peling, en Balantak, op ’t eilant Gape. Waar Balante legt. Veel ryst
bier. Modone. En ae bocht van Tamboeko. 't Dorp Tometano, overgang naar de
bocht van Tomini, en naar den bocht van Boni. Rievier van Rompo, en ’t dorp To¬
olo, en To-conde. 't Dorp Boleentena. ’t Dorp Tamboeko , en Orangbadjos. Ge-
schil tusschen hen, en die van Boeton. Wanneer deze landen onder Ternate quamen.
’t Eiland Pantsjano. ’t Koninkryk Tibore. ’t Eiland Boeton. Afkomst dezer Konin-
gen van een draak. Boetons oude naam. Wanneer 't ons bekent wierd. Droogte. Vesting
in oude tyden. Boetons groote. Bergagtig land. Moord der onzen 1635. Mandar-
sjah trouwt een Boetonse Princes. Vestingen, hier door de Heer de Vlaming gebouwt.
Koning Ali vermoord 1653. Boeton in’t jaar 1655 onder Macassar. Verbond van den
Koning van Boeton met de E. Maatschappy in’t jaar 1667. Slechte handel dezes Ko-
nings in’t jaar 1682 op Tibore, en elders. Wat hy op Pantsjano bezit. Djati-boomen.
Boeton door Koning Baboe verovert. Door Macassar den Ternataan ontnomen; in 't
aar 1667 door ons hernomen. ’t Eiland Xoela Taljabo, en dorpen. Veel Sagoe bier.
Aart dezer ingezetenen. De eilanden Xoela Mangoli, en Xoela Besi. Dorpen van 't
laatste. Door wie deze eilanden verovert zyn. Verdere eilanden bier omtrent. ’t Eiland
Oebi. Door wie verovert. Ocbi aan de E. Maatschappy in’t jaar 1683 verkogt. Ver-
dere eilanden hier, tot by Ternate. Het eilandie Mitarra, en wie 'er Heer af is. Het

K 2 eiland

De man-

schap, van

den Ko¬
ning van

Ternate,
by een

getrok-

ken.



Het dorp
Parigi, en
dorpen

daar on-

der staan-
de.

BESCHRYVING DER76
eiland Makjan. Aart dezer inlanders. Dorpen op dit eiland. Des zelfs manschap. Ves-
tingen bier van ouds. Teckening van ’t eiland. Makjan van ouds al onder Ternate,
Door wat Koningen eerst verovert. En onder wie naderhand. Van Caarden verovert
Taffasoho in ’t jaar 1608. Zaaken met den Sengadii van Makjan in ’t jaar 1651, enz.
Nagelen hier uitgeroeit. Aan Rheti verboden, den Titel van Koning van Makjan te
voeren. De eilanden Motir, en Potte-bakker, of Cavali, Nagelen op Motir in ’t jaar
1653. uitgeroeit. Het eiland Gilolo beschreven Rang dezer Koningen. Voorvallen tus-
schen de Koningen van Gilolo, en Ternate. ’t Verbond in ’t jaar 1322. tusschen de vier
Molukse vorsten gemaakt. In’t jaar 1380 verliest hy zyn rang. In’t jaar 1465 komt de
Prins Diamiloe in Amboina. Verscheide voorvallen op Gilolo voor al met Catabruno-
Saboego ons door de Spaanschen ontnomen. Deze Koningen nu Vasallen van Ternate.
Wien ’t eiland Halamahera nu toekomt. Plaatsen op dit eiland, onder Tidore behoorende,
Geschillen tusschen de Koningen van Tidore en Ternate. Het eiland Moratay. De
eilanden Majauw, en Taffoeri. Onderzoek naar speceryen hier jaarlyks. Wat in Am-
boina onder Ternate behoort. Landen in Amboina aan den Koning van Ternate geschon-
ken; dog weder aan ons vervallen. Mandarsjah stelt den landvoogd van Amboina tot
stadhouder over zyn landen aldaar. Geheel verval daar van onder Koning Amsterdam
ongegronde eisch der Ternataansche Koningen. Hun recht op eenige dorpen op Solor.
De oude wyze van ’t ryk te bestieren door den Koning. De drie eerste dienaars van
staat. Vier gemeens-mannen. Hun groote macht. Naam van staat die zy voerden. Te-

genwigt tegen hun al te groote macht beraamt. Wat voor andere leden nog in dien raad
saten. Wanneer men van die oude wyze van bestier afgeweken is. Wat volg-recht tot

de kroon bier stand grypt. Ook de jongste zoonen wel tot Koningen verkooren. Wan¬
neer ’t getal der negen ryx-raaden vermeerdert zy. Recht der Koningen van Ternate
tegen die van Hitoe, qualyk gegrondvest, en t'eenemaal ontdekt, al onder Koning Baboe
vernietigt, namaals onder Hhamza volkomen verydelt.

Et dorp Parigi legt, twee mylen En, nog een myl Zuid-Oostelyker, Lim-
van Toboli, aan een modderige bo; zo dat Dolago, Tinday, en Limnbo,
en stinkende rievier, die zeer in een en de zelve bogt leggen ; hoewel
groot is Het vertoont zig wel Limbo eigentlyk tot het dorp Saoessoe,

vyf mylen opwaards aan, in eene schoone dat drie of vier mylen van daar, aan
vlakte, en ’t gebied ook over die van een groote rievier , twee mylen van
Toboli, en Tololi. strand, legt; over welke twee of drie

Deze Koning, en die van Paloe, slui- Koningen, Oobol, Tombeo, en Maganga,
ten dezen hais genoegzaam af, en zy ge- genaamt, plagten te gebieden, en aldaar
dragen zig ook als volslagene meesters van met een goeden reuk hunne onderdanen,
alles, dat in dezen Gorontaallen bogt, zo omtrent 500 zielen sterk, te bestieren.
binnen, als ’er buiten valt. Zy leven za- Het dorp Sawacca legt, styf tien my-
men ook in zeer goede vriendschap; en len van Saoessoe, mede een groot stuk
om in dit meesterschap te blyven, houd de rievier op; waar over als Koning zeker
de Koning van Parigi aan de andere zyde, vorst Bonda, en als stedchouder Patani,
te Paloe , gemeenlyk vyf of zes groote plag te regeeren. Deze ingezetenen van
vaartuigen. Sawacca zyn dood-vyanden van die van

De dorpen Toboli, Tololi, Dolago, Parigi.
Bilimbi, Tinday, en het gehugtje, To¬ Die van Sawacca geven voor, meesters
Binangkal, staan wel onder den Koning van verscheide berg- en yser-dorpen, te
van Parigi; maar alleen door dwang. wezen, onder welke , Matanpeponga,
Ook Pitoera, dat door een Javaanschen Cadabonco, Today, Lage Babole, To¬
Santri, of geestelyken onder zyn geweld moenco, Boenoca, en Rompo,genaamt.
gehouden word, schoon die Koning van Zy beloofden aan de E. Maatschappy veel
den stam der oude Koningen van Parigi is. yser te leveren , dog het quam op niet

Als men van Parigi een myl Zuid-waart uit; waar uit ook bleek , dat zy daar
opgaat, ontmoet men , aan een zuivere over niet te zeggen hadden; alzo weinig
rievier, het dorp Dolago, alwaar goed als die van Posso, een dorp, schaars twee
water, beter lugt, en derhalven ook een mylen van Sawacca, aan een schoone
beter gelegenheit, dan tot Parigi is, om diepe rievier gelegen.
post te houden. Agter dit Posso, wat land-waart in,

Van daar vier uuren scheppens, of twee leggen niet alleen de gemelde berg- en
mylen de rievier op, ontmoet men een yser-dorpen; maar ook Tonappo, On-
andere rievier, Turoele genaamt, welker tondano, en meer andere, wel tot in de
inwoonders zig by die van Dolago ge- dertig toe, die, als vrye volkeren, alle
voegt hebben. onder hun eigen dorp-hoofden staan. die

Nog twee mylen Zuidelyker legt het schoone vlaktens over ’t gebergtebe¬

dorpTinday, anders ook wel Tinda-Ake. woonen , doch zo volkryk, dat vele de-
zer
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Tallabagis, Tadang, Siginti, Bondoge,by gebrek van genoeg-zer dorpen
Sipayo, Tidoa, Onmonsi, Tinombo.zaam brand-hout, drooge mist moeten

Alle deze dorpen hebben hunne Ko-gebruiken.
ninkjens, daar men niet veel staat opDeze menschen erneren zig met hef
maken kan, en die meest op rooven engraven, en smeden, van yzer, beploeger
moorden uit zyn, en het zeer licht methun land met Buffels, die 'er in grooten ge
de Mandarezen houden ; waar over detale zyn, gelyker ook overvloed van ryst is.
Koning van Tidoa, als die de Mandare-Zy zyn van aart even eens, als de Ma¬
zen geholpen had, toe zy de vesting dernadosche berg-boeren, gaande de mans
E. Maatschappy daar omtrent, met allesmede naakt, maar met een wartel om
wat 'er in was, vernielden, op Manado,den middel ; dog de vrouwen zyn van ’t

of in Ternate vast gezeten had.hoofd tot de voeten met bast van boomer
Weg vanVan Bondoge, en Sipajo, is de landbekleed.

Bondoge,weg naar Dondo ; dog zeer moeijelykVan deze binnen-zee (van Tomini) toi
7221wegens de oneffene en steile bergen, diedeze berg-dorpen zyn vier goede, ge- Dondo,

er tusschen beiden zyn en over-makkelyke, wegen; maar die van Posso
gang vanVan Dincoele, en Tolabagis, een myis de allerbeste. De andere zyn van Sa-
de eenevan een gelegen , zyn twee nadere ennacca, Saoessoe, en Ilok, welke laatste
tot de

smaldere halzen, van waar men in eenenwel de naaste is, vermits men van daar andere

dag van de eene tot de andere zee over-zeein twee etmaal, en minder, tot Tonaja
gaan kan; daar men anders over den an-komen kan; daar de andere wegen drie
deren weg wel vyf dagen besteden moet ;of vier dagen gaans zyn.
komende de wegen van Tolabagis, enMen oordeelt, dat de rievier van Possc
Dincoele (volgens ’t gene reeds gezegthaar oorspronk uit een zeer groot binne-
is) tot Silensak uit.water heeft, rondom welkers zoom we

Tomini beteekent in de gemeene land Tomini ’sde meeste dorpen leggen; en men wil
bocht, entaal deze binnen-boezem. To geeft hierdat men van daar te lande tot in den bogt
dorpenhet zelve, als Ton by die van Manadovan Boni zou konnen komen.

dat is, ’t volk, en Mini een bogt te ken-Matanpeponga legt in het gezigt van
nen, zo dat Tomini zo veel als het bogts-Posso ; dog verder is die bogt door de
volk beteekent.onzen niet ontdelet; anders volgen de

Of nu die naam alleen eigen is aan debogt rond, Tamabomba, en Mawomba
vyf dorpen, Lamboene, Biga, Telle-een volk in twee dorpen verdeelt, te we-
boeje, Chioending Limbo, en Sicabo,ten, in een strand-dorp, en een berg-
sie 'er jegenwoordig maar voor gehoudendorp ; alwaar schoone ryst, dog geen
werden , word van zommige betwist,yser, valt.
hoewel het waarschynelyker is, dat ookVan Posso tot Ampana strekt deze kust

al die andere, bevorens gemeld, ’er medewel twee dagen scheppens Oost aan, van
onder hooren, ten minste Tidoa, datwaar zy weder Noord op strekt tot aan
onder den naam van de Tomieners in ’tden hoek van Belet, die meest Zuid-West
aar 1678 door den Heer Padbrugge me-van’t groot eiland Togia gelegen is, var

de uit de slaverny der Gorontaalers ver-waar deze kust wedcr Oost tot den valscher

lost is. Ook zyn 'er, die meenen, datuithoek, of den hoek van Balante, loopt.
zelf de dorpen, die nog volgen zullen, alHier langs ziet men ook alle de Togia 's,
mede tot die bogts-volkeren behooren-of de schild-pads eilanden leggen; zynde
WVy willen daar over geen harnas aan-deze gansche land-streck , gelyk ook die

trekken, en zullen het maar by die vyfeilanden , woest en onbewoont, behalver
t On-aten, waar af Lamboene het eerste enhet groot Togia, en Belet, die beide

dankbaarvoornaamste is, maar ook ’t ondankbaarKoningen hebben.
Lam-

ste, als hebbende, na zo groote beweze-De streek van Belet, tot den berg var boene.
ne weldaden, zich niet ontzien zeerBalante, maakt meest ook de tusschen
lasterlyk en leugenagtig van de E. Maatwydte van Tomini tot Gorontale uit
schappy te spreken, en godloos over dezodanig, dat de berg van Balante, en de
zelve aan de Koningen van Gorontalo,mond van de rievier van Gorontalo, Zui
en Limnbotto, te schryven , waarom deden ten Oosten, en Noorden ten Westen.
Koning van Lamboene een voorbeelde-tegen over malkanderen leggen.
lyke straf over zyn verraderlyke schelm-Om het nu weder te hervatten ter
stukken verdient heeft.plaats daar wy ’t in dezen binnen-bogr

Men plagt alhier te Telleboeje Tomini posthierbegonnen, zullen wy van Belet, of Groot
een post te hebben, het Goed Begin ge- wel eer.Togia, weder dwars over naar Tobol
naamt. Hy is wat verre van de hand;steken.

maar een steene burgt te Parigi (gelykVan Togia dan Noordwaart aan een
het ontwerp wel geweest is) te maken,myl, legt Tobololi, en zo vervolgens
zou nog verder zyn; en egter is 'er welAmpibaban, To-Binangkal, Tolibilo,
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hunne slaven door enkelen dwang, ge-een vaste post noodig, om deze gansche
bruikt werden.kust in toom te houden, en de bedekte

Van hier en Tomelatte zyn in ’t vaar-aanslagen der listige Mooren tydig te ont-
water verscheide verstroide eilandekensdekken, en te stuiten; dan zouden die
dwars over na de Togias, of Schildpads-wargeesten zig zo ligt ook niet naar dien
eilanden, waar over de Bogt-lieden meestbinnen-boesem begeven uit vreeze van
alle (uitgenomen die van Posso, Mattan-zo gemakkelyk niet weder uit die val te
peponga, Tomabombo, &amp;c., die overgeraken; behalven dat de inlanders dan
Ampana, en Belet, hunnen weg nemenook weder moed krygen zouden om de
gewoon zyn te scheppen, als zy na Ban-Mandarezen, hunne doodelyke vyanden
gay ten roof varen; op welke arme liedenaf te weeren, en aan te tasten.
deze roof-gerige Bogt-volkeren meestEn dit missen hier van een vastigheid
aasen, en hen overvallen.van wat meer belang tot verdediging is

Tusschen Boento en Gorontalo zynook oorzaak geweest dat men hier tot nog
geen naam-weerdige plaatzen, buiten detoe geen twee soldaten, en geen school-

rivier Poglamma, dat wel een schoone,meester, heeft willen wagen.
dog verlatene, stroom is, alwaar dieDe opregtste van alle deze Bogts-
van Gorontalo die van Tidoa geplaatstvolkeren zyn na allen schyn die van Si-

hadden. Hier van daan drie of vier uurenginti, en van Saoessoe.
gaans plagt een land-weg na ’t binnen-Van Tomini Telleboeje tot de rivier
water van Limbotto te zyn, die nu on-van Gorontale zyn omtrent vyftig mylen,
bruikbaar geworden is.waar van ’er dertig met verscheide eilan

Wat nader aan Gorontalo is Boeongo,den en riffige imbogten, meest onder en
daar zeer schrale Salpeter-gronden zyn.langs den wal, bezet zyn, zo dat men

Gorontalo zelf legt aan een schooneniet te na aan den wal komen moet, ten
rivier, die men een myl ver met deware men hier of daar tusschen beiden
kloekste schepen opvaart tot aan denaan land wezen moest , daar voor als nog
drempel, waar voor het nog zeer steil,geen naamweerdige plaatsen zyn , dan
dog waar op doorgaans maar zes voetenalleen Paloe-Saboea , daar de Koning
water is alwaar men de schepen aanvan Lamboene wel eer zyn dorp had,
de Oost-zyde digt aan de wal voor deen vier of vyf mylen de rivier op Mamoe-
hout-baei, en het lies-bergje maar vastlong, en nog twee of drie mylen Oost
maekt, daar men dan een anker aan deaan Paoesso; maar als men het eiland

West-zyde waar de grond vlakis, op hetTajom (in de kaart, het Kasuaris eiland
slyk uitbrengt.genaamt) voorby is, mag het geen

Van dezen drempel tot den hoek vanquaad , al komt men de wal wat
Padang is omtrent een half myl tusschennader.

het hoog gebergte in, dat omtrent halfPondang, en Tomehatte leggen aan
wegen vry naauw is, zo dat al de wind,een groote rivier, die men met Chaloe-
’t zy uit zee, het zy van’t land (dat vanpen, en lichte jagten, een myl, dog
Padang af in ’t rond , ’t binnen-water, enmet kleene vaartuigen meer dan vier my-
’t land daar agter, mede gerekent , wellen opvaren kan.
twintig mylen meest vlak is ) daarDe Sagoe-plaats van Gorontalo is

door, als door een tregter valt; zelf deBoento, dat zes mylen verder Oost aan
minste dampen en lugt daar voor en tegenlegt. Des zelfs Koning onthoud zig
aankomende, voor al van de land-zyde,gemeenelyk te Gorontalo; dog is een
veroorzaken een frissche koelte , waarbedrieger en verrader, die openbaar ge-
mede men uit deze rievier een of tweetoont heeft het met die van Boni te
mylen in zee steekt, waar na men dan alshouden, wanneer hy die van Gorontale

in een dood-stilte geraakt, alzo die wind-zynen dienst aangeboden heeft, om by
val in zee te niet looptde gezanten van den Koning van Boni

Deze rievier verdeeld zich in tweevoor hen te gaan, gelyk hy ook metter
hoofd-takken aan Padang, of de vlakte,daad gedaan heeft.
die, op den hoek byeenkomende, zamenDe rivier van Boento is kleen, moe-
dus in zee storten. De eene tak komtrassig, en modderig, gelyk ook dat ge-
uit het Oosten, en uit het hoog-geberg-heele land, daar omtrent gelegen, uit
te van Attingola, Balangas, en Anda-modderige Sagoe-gronden bestaat, van
gile , de ander uit den West-Noord-welke Sagoe-hoomen die van Boento
Westen, en het binnen-Water van Lim-verpligt zyn Sagoe-brood voor die van

Gorontalo te kloppen, dat is, meel ’er botto, en uit de verdere vlakten. Van

daar het dorp Dommoegoe voor dezentoe uit de gevelde boomen, met zeker
uithollend werk-tuig uit te halen, en dit was , komt mede een tamelyke spruit,

uit het geberte van Andagile, een uurtjedan tot brood voor hen te bakken; tot
van Gorontalo in des zelfs rievier vallen.welk werk zy van de Gorontaalers als
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beter koop, dan peerden, weet teHet binnen-water is omtrent drie my- ge-Binnen-
bruiken; behalven dat, zou men van daarlen in zyn omkring, buiten de lage, gemeer

ook wel gezouten buffels-vleesch, doorEn’t vet brokene, modderige landen van Goron
land. ons volk zelf gezouten, konnen laten kotalo tot Limbotto. Het binnen-watei

cn men, ’t geen zy, daar op strant leggenover te steken is omtrent een myl,
langs het gebergte aan de West-zydt de, voornamelyk ’s nagts zouden konner

doen, om dat het daar dan door de t'zaamomtrent een en een half myl, en is de
geperste berg-lucht zo koud is, dat menland-streek hier omtrent zeer vet en zwaar;

dog zy word weinig bebouwt , vermits gemakkelyk twee dekens op ’t lyf ver-
dragen kan; ook zou men ’t zout 'erde Gorontalers te hoogmoedig zyn, en
moeten naar toe voeren, vermits de Go-zich te edel agten, om ’t land te bou-
rontalers geen droog zout hebben, enwen ;  ’t eenige , dat zy nog doen
maar gewoon zyn hunne spys met zee-wel op hunne Clappus-boomen , en ’tWat op
water te bereiden , zo dat het wel eenpianten van Djagon, of Turkse Tarw,Goron

groot geluk is, als men hier ergens in 'ttalo valt Patatta’s, Oebi, wat Cattoen, en Pifang
dorp maar een klein klompje zout vindboomen in grooten oveivloet, te passen.

Omtrent ’t jaar 1704. of 1705. schonkDe buffeis, die ’er mede zeer vecl zyn,
de E. Maatschappy dit dorp en Lim-gebruiken zy alleen tot lastbeesten, en
botto, aan den Koning van Ternate; dogom se te beryden, plantende hun Padi in

de dorpelingen wilden onder hem nie’t hangen van ’t gebergte, even eens als
staande Molukkers.

Deze Gorontalers en Limbotters zynZy zyn nu vry schikkelyker, dan te
om hunnen opstand tegen den Koninsvoren, waarschynelyk, om dat hen de
van Ternate, en tegen d’E. Maatschappyhoogmoed door onze wapenen wat be-
in’t jaar 1681 ( gelyk wy hier na breedernomen is.

toonen) weder op nieuws na hunne verLevens-middelen zyn 'er anders genoeg
overing gedoemt, om jaarlyx 150 balkeren hen ontbreekt niets, dan ryst en Sagoe
van 26 voeten lang, en I voet in ’t vierHet binnen-meir isvolvisch, en voorna
kant, en 75 affuyt-planken van 18 voemelyk heeft men er veel Cabos, die zy in een
ten lang, 2 en een half dito breed, engroote menigte dragen, en aan d’onzen ver
f duim dik, te leveren , waar van dekoopen. Daar is geen huis, dat zyn eigen
Gorontalers twee derde, en die van Lim-vyver niet heeft, waar in zy veel visch
botto een derde, opbrengen moeten; dogaanqueken. Ook hebben zy veel hoen-
by aldien zy meer,dan hun opgelegtderen, duiven, en endvogels; al 't welkc
aandeel mogten leveren, is 'er een prys,daar goed koop is.
z0 op de hout-werken, als op eenige an-Een buffel kan men ’er voor twee va-
dere kleinigheden, in dezer voegen gestelt :demen linnen koopen, die mien hier vee

Ryxdaalders

05100 Stux rotangs van 3 vademen lang.
I 61 voet vierkant dik.Balk goed hout van 26 voetI

30—schilfers zynde,I Pikol caret, goed, en geer
lengte, 16 duim dik, en 2 en2Affuit-planken van 18 voet

5— 9een half voet breed, voor r stuk Guinees lywaad, of
O24 Bosjens lont, 20 vadem lang
010 Cemaakte schoppen.
1Gen heele rotang30 Ballast-mandekens van enkele,
I 050 Dito van gespleten rotang.

Van Gorontalo tot aan Datahans, enHier, en hier omtrent; gelyk mede
Kemas, of tot de straat van Lembe, ont-aan de andere zyde des lands, en omtrent
moet men tusschen beiden niet naam-de Lewas, vallen schoone hout-werken.

weerdigs, dan dat de Boelangas, negenWanneer Gorontalo onder Ternate
mylen be-Oosten de rievier van Goron-quam, blykt my niet klaar, maar ik ver-
talo, een afstortende beek heeft, vantrouwe, dat het al mede door Koning
welke egter geen water van belang , danBaboe ter gelegenheid van Tambocko s
wanneer ’t regent, komt afstroomen.verovering, of wel door een van zyne

Hier houden eenige Mogonders hunnevervangers, ingenomen is
vaartuigjens ; ook loopt hier een wegNaderhand is het van deze kroon we-
tusschen ’t gebergte naar hun land , ender afgevallen, en in’t jaar 1647 onder
gehugten; dog de beste, en de gemak-Koning Hbamza (gelyk wy in zyn leven
celykste is van Balangas, elf mylen Ooste-aanhalen) door Kaytsjili Sibori, van twee

lyker , daar de Mogonders ook meerjachten der E. Maatschapy ondersteunt,
vaartuigen houden, en meest al hun zoutweder onder deze kroon gebragt.
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naam na deze plaats voert, en aan denop de wyze dezer eilanders maken. Zy
Noord-kant van dezen bocht zyn nopkomen hier in de baei van Castricom,
meer andere rievieren, en becken , dieom den Sukkelaars-hoek, uit, en hun
dit land zeer lustig besproeijen , waardorp is Boetellago genaamt.
door ’t hier ook zeer vrugtbaar isDe rievier van Gorontalo dan verlaten-

Het dorp plagt voor dezen in tweënde, steekt men dwars over naar den berg
gescheiden te zyn waar van het beneden-van Balante (anders ook wel Balantan
dorp een en een half of twee mylen degenaamt) latende ’t Oostelyksie der To-
rievier op lag, en’t ander dede zig opgia’s, of Schildpads-eilanden (zynde een
wat meer landewaard in, daar ’t nu nogvlak laag eilandje ) wanneer men recht
legt, dog welk laatste nu als zamen in eenZuid aan stevent, aan stierboort omtrent
gesmolten, maar een dorp metter tydtwee mylen van ons leggen.
geworden is, waar door ook het anderOnder den wal van Balante is niets te
zodanig van tyd tot tyd verloopen is, datschromen; ook vind men omtrent ’t mid-
men by ’t beneden-dorp zeer zelden ie-den des bergs elders, en daar langs henen
mand, dan by geval, vast woonen vindtot om den valschen uithoek, en Balante.
hoewel men ’er nu en dan wel eenigeveel Sagoe-bosschen; dog die meest door
vreemdelingen, en Modoners, ontmoet.die van Balante zelfs vernielt worden

Als men in dat dorp zyn wil, vaartom den roof-zieken bochts-lieden daar
men de rivier vyf mylen op, en dan staptdoor alle spys en voedsel te onttrekken
men nog vyf mylen, over een goedenen hen te dwingen, van daar te blyven.
weg, te lande, waar na men in dit dorpNa dat men den hoofd-hoek van Ba-
komt , 't welk ik gisse agter den hoogenlante voorby, en omgeraakt is, laat men
Balantischen berg, aan des zelfs Zuid-zyde,de eilanden Bangay, Gape, Saboeboe,
te zyn.enz., als verlatene , en door hulp van

De Balanters zyn neerstige land-bou- veel ryst22nRadja Palacca ontvolkte eilanden

wers, en hebben zeer veel Padi en ryst, hierbak-boord leggen; en buiten dien zyn
weshalven al zedert ’t jaar 1678 aan deer nog wel honderd andere, die kleimer

Ambonsche borgers toegestaan is, der-en omtrent zestien mylen be-Noorden de
waart om ryst te varen , gelyk dat uitXoelasche eilanden, en be-Zuiden Banga
’t schryven van haar Edelheden van dengelegen zyn, die om hun groote menig-
1i January 1678 te zien is. Hoc het vei-te van riffen, die tot nog toe onbekent
der landwaart in gestelt zy, is ons totzyn, veel zorg en moeite aan het zee
nog toe onbekend.varend volk geven.

De Zuid-zyde van de rievier van Ba-Dit eiland Bangay is waarschynelyk
lante maakt een grooten juimen hoek,met de andere daar na by gelegene eilan-
onder den welken Cajoeran moet zyn,dekens, in’t jaar 1580 door Koning
alwaar de Bangajers en die van Gape welBaboe (gelyk dit nader in zyn leven te
meest in den beginne overgebragt zyn.zien is) verovert. Het is by Saidi ’s op-

Na Balante volgt Modonc, (of Man-stand mede afgevallen, dog in’t jaar 1655 Modone,

en dedano) tusschen het welke, en de rievieidoor de Heer de Vlaming, herwonnen
bogt vanvan Balante een schoone valey, en eergelyk wy hier na breeder zullen zien.
Tamboe¬

smalle hals schynt te zyn ; vermits on-Ik vind, dat over ’t eiland Bangay in 't ko
door verscheiden berigt is, dat men injaar 1680 wat na den 2esten Maart, een
drie uuren tyds van hier tot aan die rievierKalkeboelang als Koning, door den Vaan-
overstappen kandrig Haak, van wegen de E. Maatschap-

Het is hier ookk tamelyk vrugtbaar,py, en uit naam van den Koning van
maar het volk is geweldadiger, boozer,Ternate (onder ons opper-gezag) geko¬
ondeugender, en listiger; ook zeer trotsren, en daar, in de plaats van den afge-
en moedigzetten Koning Djangkal, voorgestelt is.

Van dit Modone begint de bogt vanIn den grooten imbocht van ’t eiland 't Dort
Tometa¬Tamboeco. Het dorp Tometano legiGape, aan des zelfs Zuid-zyde, legt Pe-
no; enhoog opwaarts aan een groote en diepeling, en aan de Noord-kant, tegen over
een over-

rievier, en meest in het diepste van derBalante, ook Balantak; dog eer men den
gang naar

bogt. Buiten dit dorp zyn my geen an de bogtvalschen uithock om is, en aan de groote
van To-dere plaatsen bekent , dan dat hier ookrievier van Balante komt, ontmoet men
mini, eneen overgang naar den bogt van Tomininog een schoone rievier, Poko-Pandole
n de

is, die tot Ampana, of daar omtrentgenaamt, alwaar overvloed van Sagoe is, bocht van
is Boniuitkomt. En om hoog de rievier opdie de Balanters tot hun eigen nooddrufi

er landwaart in ook een overgang,enook in hun geheel laten
hals, tot in de bogt van Boni, dien menBalante legt in een diepen imbocht
in weinig tyds oversoopen kan. Dezerecht tegen over het eiland Gape, ter
Tomitaners, en meer andere hier omtrentlinker-hand, of aan de Zuid-zyde, aan

leggende volkeren, zyn, of eigentlykeeen zeer schoone breede rievier, die haren
Boe¬
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Boegische, of van de zelve oorspronke
lyk, of wel eer onderhoorig aan de zelve,
zo dat de Koning van Ternate met den
Koning van Palacca nergens meer over
verward is, dan hier over. Ook zyn deze
Tomitaners zeer afkeerig van het Ter-

nataansch gebied, en ook van de Xoela-
nezen, die aan al deze bogtvolkeren,
met oogluiking der Ternataanen, als tot
een vryen roof geworden zyn; welk on-
gestraft toelaten aan onderzaten, om op
hun medeonderzaten te rooven, deTer-

nataansche regeering doodelykgehaat
by deze, en andere volkeren , gemaakt
heeft.

Om van de rievier van Tometano tot

die van Rompo te komen, die by na
mede zo groot is, heeft men zes mylen
ran nooden.

To-olo legt twee mylen verder. Een
weinig landewaart in vind men verscheide
berg-dorpen, welker naamen ik niet we-

e, en zo mede langs die kust tot Tam
boeco toe

Deze rievier al hooger op legt To¬

conde, staande ook onder cen Koning
als Tometano.

Al deze berg-lieden zyn yser- en egge-
werkers, van welle stoffe dit land vol en

die met weinig moeite te krygen is, op zyn
hoogst maar drie of vier voeten diep gra-

vende ; ’t geen oorzaak is, dat zy 'er vry
ruw mede te werk gaan, en wel de helft

onnut verspillen.

Pas be-Zuiden deze rievier legt het dorp
Boleentena op een berg, om voor ’t ge
veld der Tamboekers bevryd te zyn,
hoewel zy voor dezen een ander verma-

kelyk dorp op strand hadden.

Van hier tot Tamboeco ontmoet men

veel gehugten, langs het gebergte ver-
spreiu; welke gebergten, door den land-
bouw der neerstige yser-boeren meest alle
kaal van geboomten zynn, dat omtrent

deze , anderzins vry woeste, gewesten
geen onvermakelyk gezigt geeft.

Op het strand van Tamboeco, is een
rondbergje, als een vlugt-berg, en is een
gehugt van de Orang Badjos, of der voor-
noemde visschers, die met hun vrouwen
en kinderen hier, even eens als alle an-
dere inwoonders, leven, zig nergens me-
de ernerende, dan met visschery, by wel-

ke zy hier immers zo wel, als op zee,
aarden.

Het dorp Tamboeco zelf legt agter de
kloove, die dit bergje ter regter, en een
ander ter linker-hand, maakt, die wat
meer, dan een gotelings schoot, van strand
legt.

Deze Tamboekers zyn zeer trotze,
hoogmoedige en magtige menschen; an-
ders zyn zy by na, als die van Gorontalo.
Zy zyn egter in zich zelven lafhertig
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’t geen men zag, toen zy in’t jaar 1655
vel zesmaal zo sterk, als de Heer de

Vlaming van Outshoorn, afgezakt, op de
strenge taal van dien veld-heer tegen hen
in ’t oy wezen van Koning Mandarsjab
gevoert, zig aanstonds aan hem over-
gaven. Zy zyn bekent door de zwaar-
den, van daar komende, welker invoer
haar Edelheden in’t jaar 1694, en 1695,
in Amboina verboden hebben; zy gaan
veel met vreemde handelaars, en Boegi-
sche Lorrendraijers om, die zig veel in
de rievier Lahan, wat be-Noorden Tam-
voeco, onthouden, om Caret, en andere
verboden waren, van daar te voeren.

Tusschen die van Tamboeco en Boeton
is een over oude wrok wegens het dood-
slaan van twee honderd Boetonders; en

hoewel die van Boeton, waarschynelyk
ongelyk hebben, zo is ’t niet quaad, dat
er wat geschil tusschen hen is, om zo
agter veele van hunne geheimen te ko-
men.

Hoe nu alle die voornoemde dorpen op
deze zyde van de kust van Celebes, on-
der Ternate geraakt zyn, of wanneer
is my onbekend , dan alleen van Tam-

boeco blykt, dat ’t allereerst in’t jaar
1580 door Koning Baboe verovert, en
naderhand onder den Macassaar geraakt
zynde, door den Prins Ali in’t jaar 1631 van
onder de magt des Konings van Macassar
weder onder die van Hbamza, den Ko¬

ning van Ternate, gebragt is.
Ten dien tyde regeerde maar een Sen-

gadji, of hertog, over hen, die nader-
hand, als de Heer de Vlaming, met den
Koning Mandarsjah, de kust van Celebes

bezogr, en veel wederspannelingen aldaar
tot reden en gehoorzaamheid bragt, dien
zelven titel nog voerde ; dog Koning
Mandarsjah verhief hem tot Koning, niet
zo zeer, om dat hy zig zo gewillig aan
hem weder onderworpen had, in een tyd
dat hy veel sterker van volk, dan zyn
Hoogheid, of de Vlaming, was; dan wel,

m dat hy Koning Mandarsjab toen zeer
vist te believen.

Het eiland Pantsjano legt veertig my-
en van Tamboeco, en be-Zuiden Boeton

Hier op legt, aan des zelfs West-zyde
het vermaarde Koninkryk Tibore, ’t geen
van ouds een leelyk roof-nest geweest is,
zynde het dorp van die naam wat lande-
waart in aan een groote rievier gelegen.

Dit ryk heeft van ouds her al onder
Ternate gestaan, zynde mede een win-

gewest van dien wakkeren Koning Baboe,
en in ’t jaar 1580 nevens Tamboeco, op
een en den zelven tyd door hem verovert ;
doch heeft, vermits het zo ver van Ter-
nate, en op de uiterste grenzen van zyn
ryk naar dien kant, lag, zeer veel, dan
eens van den Macassaar, dan weder van
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ook pas be-Zuiden des zelfs Noord Oost-de Koningen van Boeton, moeten lyden.
hoek omtrent zeven mylen van drie klci-Het eerste zullen wy zien als wy van de

Droogtene eilandekens, een droogte van vier tozaaken van Macassar, het laatste aan
hierzes vadem, is, en omtrent des zelfs Zuidstonds als wy van de zaaken van Boeton

hock digt aan den wal pas be Westeneen ryk, onder Ternate eigentlyk, be¬
dien hock een klein rif, dat niet in de oudehoorende, spreken.
zee-kaart legt, waar op ’t schip, het kasteelWy moeten egter hier by voegen, dat
Batavia, zonder hulp van de schuit vanhet in’t jaar 1655 onder ’t opper-bevel
’t schip Slooten in ’t jaar 1707 zekerlykvan den Heer Arnold de Vlaming van Outs¬

zou geraakt, en mogelyk wel geblevenhoorn, en koning Mandarsjab, den eersten
hebben; dog men bragt 'er het met twceJanuary gedurende de Boetonse beroerten
schuiten af; dat eene schuit niet zou goedzeer schielyk door den onder-zeevoogd
gemaakt hebben.Roos verovert, en, naderhand weder door

In ’t jaar 1612, wierd het door dende Macassaren ingenomen , egter by de
Zeeuschen Heer, Apollonius Schot, bezogt,verovering van geheel Macassar, nevens
die toen uit name der Nederlandscheverscheide andere landen , den Koning
Maatschappy in December met den Ko-van Ternate afgenomen, volgens verdrag
ning van Boeton een verdrag aangingtusschen den Heer Speelman, en den Ko¬
en aldaar, als Koopman, eenen Gregoriusning van Macassar, Hassannoddien, vol-
Corneliszen gelast heeft te leggen.gens het 17. Artikel van ’t zelve , aan

Daar schynt in dien tyd een steene Vestingden Koning Mandarsjab in’t jaar 166-
in oudevesting van ons gelegt, en daar na noen 1669 weder gegeven, en den Ma
tyden.

een andere ’er by gevoegt te zyn, welkccassaar ontnomen is.
beide de Heer Pieter van den Brocke, byVermits wy nu zo na by ’t eiland Boe¬
zyne commissie derwaards nog vond, dogton zyn, dat mede van oude tyden onder
die wy in’t jaar 1616, als verder onnoo-de kroon van Ternate gestaan heeft, zal
dig, verlaten hebben.’t niet ongevoeglyk zyn, dat wy nu hier

Dit eiland legt vyf of zes mylen van Boetonsnaar toe overgaan.
groote, isCelebes, en is naar gissing Noord-OostDe gewoone anker-plaats legt op vier
ergagtig

en Zuid-West vyf en twintig en Oost engraaden en 45 minuten Zuider breedte; land.

West twaalf mylen in zyne lengte enen ’t word bestiert door een Koning, die
breedte beslaande. Het heeft een naauwe'er de Koning van Ternate stelt; maar
straat, die door Boetons West-en doordie van zyn Grooten, en onderzaten (on
’t eiland Pangesane, of Pantsjano ’s Oost-zyne verre afgelegenheid van Ternate,
zyde gemaakt word; waar in hier en daarzomtyds, als hy naar hunnen zin niet re
anker-grond is ; dog aan de Oost-zydegeert, wel eens afgezet, of uit de wereld

geholpen word. ganschelyk niet.
Men heeft verscheide dorpen op ditHet oudste berigt, dat my van Boeton

eiland , welker naamen my onbekent zyn;voorkomt, is dat die Koningen voorge
alleenlyk weet ik dat aan de Zuid-West-ven (waar van elders breeder) mede uit
zyde dezes eilands pas om den hock deeen van de vier Draeken-eieren , door

stad Boeton op een hoogte legt, die nieteenen Bikoe Tsiigara omtrent Batsjan ge-
vel genaakbaar is, alwaar de Koning zynvonden, nevens de Molukze Koningen
hof houd. Het water loopt hiergesproten te zyn. wel

vyftien voet of drie vadem op en afHet was van ouds, en voor dien tyd
Het gansche land is hoog-land ,Bolio genaamt , dog kreeg toen van ’t zeer

koopen der goederen daar op de markt boschagtig; aan welkers Oost-kant een
door de Ternataanen den naam van Boen- zeer groote baei is, die gemeenelyk de

dwaal-baei genaamt word. Het vordere kanton, dat in ’t Ternataansch markt bete

men zien in een land-kaartje van Boeton-kent, ’t geen, gemaks halven, nader-
hand in Boeton verandert is. in onze beschryving van Banda, pas na

die van Nova Guinca, in’t zesde Hoofd-Wy zullen ook zien, dat de moeder
van den TernataanschenKoning Marhhoem. stuk aldaar te vinden.

Wat spel zekere Kaytsjili Labatti vandie in’t jaar 1465 regeerde, een Boe¬
tonsche vrouw geweest zy. hier die van Amboina in’t jaar 1620 ge-

Dit eiland is by de onzen al bekent geven heeft, zullen wy onder de stoffe
van Amboina breeder ziengeweest in’t jaar 1602 , by de komst

van Wolsert Hermanssoon, die dit in de In’t jaar 1632, quam hier de Terna-
taansche Prins Aali, en sloeg zig hier ne-maand January voorby liep, beschryvende
der juist op den zelven tyd, als de Heerhet zelve, en ’t eiland Cambona, als twee

eilanden, langs welke men over al gerust Antoni Caan aan dezen Koning, en aan
zeilen kan, hoewel hier en daar digt by dien van Macassar, als gezant gezonden,
land in de straat, of aan des zelfs West- en toen ook hier was. Die Prins deed

groote en billyke eisschen op den Koningzyde, anker-grond is, behalven, dat 'er
72n



Moort

der onze

1635.

ndar-
sal

OIIt

een Boe

Princes.

Vestin-

gen hier
door d’

Heer de

Vlaming

gebouwt

Koning
Ali 1653
ver-

moort.

Boeton

1655 on

der Ma-

cassar.

OCCOS.MOL 83
envan Macassar ; dog zyne snorkeryen E Koning van Boeton Lafumbatta, Verbond

en zyne lands-grooten en ledendatgroote dreigementen waren oorzaak, vanvan den
den raad , ten overstaan van Paducca Koninghy hier in dat zelve jaar door bestel van Siri

van Boe-Sulthan Mandarsjah, Koning van Terdien Koning vergeven wierd
ton metnate, den 3osten Maert tusschen wel hoog-In ’t jaar 1635, hadden de Boetonners d’E

gemelden Heer Koning, en de Hrerende stoutheid van onzen onder bevelhebber Maat-

schapp;Admiraal, enz: van wegen de General-Steven Barentssoon: en drie of vier Hollan-
in’t jaarOost-Indische Compagnie in den naamders , dood te flaan; ’t welk door den
1667 ge¬

bevel-hcbber Pool, door ’t dooden van van de Hooge Regering van India besloten, miaakt.

en voorgelezen, en by hun Hoogheden welverscheide Boetonners, gewroken is. In

en ter degen begrepen, en klaarlyk verstaan.dit zelve jaar is ook de opper-koopman
wezende , hebben hen ten vollen daar medeHagenaar by dezen Koning geweest,
geconfirmeert met verklaring zich daargelyk dit in zynen byzonderen tocht
aan zonder de allerminste afwyking te zullenFol 7obreeder kan nagezien worden
verbonden houden, voor zoo veel in dezenIn de levens der Koningen van Ternate

niet anders werd besproken , dan dat 'erzal ons niet alleen blyken, dat Koning
ten inzigte van ’t gene in eenige ArticulenMandersjah met een Boetonse Princes,

is, cenige veranderingzal moeten geschieden ;dogter des Boetonsen Konings, die voor
vermits albier tot Boeton van wegen deKoning Aali regeerde; in ’t jaar 1652

trouwde ; maar dat die Ternataansche Compagnie zig geen Permanente Resident
Koning, nevens den Heer de Vlaming, bevint; ais om dat de gelegenheid van Boe¬
1651 ook verscheidemalen op Boeton ton requireert admissie van deze en gene

trafiquanten, die gewoon zyn berwaarts toegeweest, en dat Koning Aali, niet te

genstaande hy de E. Maatschappy vri te voeren Padi en ryst in Trocquering van
slaaven.getrouw geweest was; schoon de zyne

hun handen kort te voren met Hollands I.

bloed bezoedelt hadden , door Koning Ende is eerstelyk verstaan, dat in dezen
Mandarsjah 1654 af- en de Hhoekom voor een Artikel geinsereert zal worden
Kaytsjili Lau, in zyn plaats, aangestelt 1 Accoort, tusschen den Heer Koning van
is, waar door hy de E. Maatschappy veel Boeton en de Compagnie op den laatsten
moeite, en den Prins Calamatta, zyn January 1667 gemaakt, en beschreven, van

zulken inhoud als hier onder vervolgens kanbroeder (die gehoopt hadt Koning te

worden gelezen.worden) aanleiding gaf, om in ’t a1

1655 op nieuw af te vallen.
In dit zelve jaar 1654 deed de Heer Door den inhoud van dit geschrift word

de Vlaming hier twee vastigheden aan der een iegelyk bekend gemaakt, boe dat in den
naam van de Vereenigde Nederlandschemond van de rievier leggen , de eene
Oost-Indische Compagnie, ter ordre enToerop Moelut, dat is, houd den monc

last van den Edlen Heer Johan Maatzui-toc, en de andere Djangan Kata, dat is

ker Gouverneur Generaal, en de Heerenkikt niet, genaamt, om tegen den Ma.
Raden van Nederlands India , overeenge-cassaar, die zig in’t jaar 1653 al tegen
komen en geaecordeerd is met Paducca Sirions wapende, wat zekerder te zyn.
Sulthân, Koning van Boeton, dat deIn dit zelve jaar wierd Koning Aalivan
zelve op alle de eilanden van de Toecan-de zynen ook elendig vermoort
bessi ’s, onder zyne gehoorzaambeid staande,In’t jaar 1655 veroverde de Koning
en wyders op Caloepa en Wanchi Wanchi.van Macassar gansch Boeton, gelyk wy

dat onder dat jaar omstandig in’t leven ook voorts alle andere , hoe zy genaamt zyn,
schoon zy ook onder de Toecanbessi’s nieivan Koning Mandarsjah verhalen cn

gerekent mogten worden, zal doen omvellen.hoewel dat volgens ’t verbond van ’t jaar
en uitroyen ten overstaan van zulke persoo-1661 , door den Heer Pieter de Bitter met

den Koning van Macasiar in 't bywezer nen, als de Compagnie daar toe zal begeeren
te Committeren, alle Nagel- en Nooten-van Koning Mandarsjah, ten overstaan

van den Heer Speelman naderhand ge- Muscaat-boomen, die men nu al reede weet,
maakt, al weder onder Ternate behoor- of die men na dezen nog mogt komen te vin¬

den, zonder dat 'er een daar op zal mogende overgelevert te zyn, zo quam daar
egter niet af, voor dat de Heer de Bittey blyven staan, ook niet op Pinonco , eenigen

lyd herwaards gerelorteert hehbende onderten tweedemaal 1655 op Macassar als ge-
de gehoorzaambeit van den Macassar, enzant verscheen, op welken tyd die Ko-
andere , geregielyk den Koning van Boetonning dit eiland Boeton aan den Koning

van Ternate overgaf toebehoorende , ’t geen of onder de Compag
nie, of wel weder onder zyne gehoorzaam¬In’t jaar 1667 maakte de Koning van

Boeton met de E. Maatschappy, en ir heid na apparentie nu staat overgebragt te
haar naam, met den Heer Cornelis Speel- worden , waar voor de Compagnie aan-
man dit verbond : neemt en belooft aan welgemelde Paducc.

L2 Siri



BESCHRYVING DER84
Siri Sulthan jaarlyæx tot een Recognitie te nate, aan wie ook van de aankomst van

zulke Gezanten aanstonds kennis gedaanvereeron een somme van honderd Ryxdaal-
moet worden, met berigt, wat hun verzoekders, zynde zo veel als zyn Hoogheid ver

klaart heeft jaarlyx uit de vrugten van de en begeeren is, maar van Macassar zullen
jeen bezendingen van Gezanten, ofbrievenvoorsz. eilanden ruim te hebben geprofi-

teert, en waar van nu t eerste jaar expi- mogen aangenomen worden , schoon zy ook

met hen in vrede waren.reren zal met het einde van ’t loopende jaar

1667 mits dat kome te blyken by rapport
van de Nederlandsche Gecommitteerden V.
die nu eerstdaags met het volk van welge¬

Indien d’E. Compagnie met eenige Na-melden Koning derwaards staan te gaan,
dat de omvellinge , en totale uitroying van tien in ’t voorstaande Contract genoemt in

vyandschap raakte , tegen zodanigen za1voorsz. boomen al zodanig na de intentie hy

Heer Koning, en zyne Grooten zigvan dezen geschrifte effective geschied zy, ook

vyand moeten verklaren , en gehouden zynen het gene zyn Hoogheid gehouden zal
wezen in diervoegen jaarlyx te laten geschie- tot afbreuk van zodanigen, als het hier om

den, op al zulke eilanden , en plaatzen, en omtrent te doen is, alle hulpe en bystand
daar bevonden word dat het nu niet gedaan toe te brengen, zonder dat by zal vermogen
is geworden, zonder eenige planting de No- met de zulken afzonderlyk van vrede te

handelen , veel min met de zelven eenig-vo te mogen doen, of toe te laten, dat hei
door anderen gedaan worde, alles ter goeder Alliantie te sluiten, waar tegen de E. Com¬
trouwe , en zonder eenig bedrog: In’t jagt pagnie zig verbint en belooft met al zulke
Tertholen voor Boeton, op den laatsten vyanden tot genig verhond van vréde te zul-

January 1667. len komen, ten zy wel gedagte Koning met
alle zyne landen en onderdanen, daar in
worden begrepen.H.

Zullende voorts op geen andere landen VI.

van den Koning van Boeton, zo die nu
onder zyne gehoorzaambeid zyn, als die na De Gezanten, van vyanden afgekomen,
dezen daar quamen gestelt te worden, geene zullen gelyk in het Contract staat, gevan-
Nooten, ofte Nagel-boomen mogen was- gen, of aan den Koning en Compagnic
schen, maar altoos moeten uitgeroyt worden, overgeleverd worden , dog dewyl Boeton
’t zy dan ook waar men die komt te vinden. van de Compagnies Residentien wat ver-

der afgelegen is , zal de Koning, en zyn
III. Grooten, zodanige Gezanten in goede

verzekering moeten houden, tot dat de ge¬
Op Boeton zullen moeten ter Negotie legenheid voorvalle , om die te konnen

Geadmitteert worden zodanige Inlandsche overleveren.

Natien, als hier gewoon zyn te komen me
ryst en andere eetbare waren, als te weten, VIIL

die van Batavia, van de Javaansche kust.

Patani , Johor , Palimbang, zo lange zy Indien de Koning van Boeton aslyvig
met de Compagnie en den Koning van wiert , dan zullen de Ryx-raden daar van
Ternate in vrede zyn, en anders niet, nog ten eersten kennis aan den Koning van Ter-
tans met expresse uitzondering , dat geen nate, en d’E. Compagnie, moeten doen, op
Macassaren, schoon zy ook met de Com- dat van beide zyde Gecommitteerden mo-
pagnie in vrede waren, zullen vermogen op ren worden gezonden, die met den Ryx-
Boeton, of op eenige andere onderhoorige raad een ander in des overledens plaats zul-

landen , ingelaten te worden, ten zy van len verkiezen, de welke , alvorens hy be¬
dien genen, die op Macassar van wegen de vestigt komt te worden , tot onderhouding
Compagnie opper-hoofd is, een pascedul van dit Contract aan den Koning van
vertoonen. Ternate, en de E. Compagnie, in handen

van voorsz.: Gecommitteerden den eed van
IV. getrouwigheid zal doen , wanneer ook de

Ryx-raden noit vermogen zullen den Ko-
Gezanten van Koningen, en Princen, ning af te zetten, en weder een ander in de

hier omtrent, met d’E. Compagnie, ende plaats te verkiezen, als met toestaan van den
den Koning van Ternate in vrede zynde, Koning van Ternate, en d’E. Compagnie.
zullen hier op Boeton wel aangenomen wor- gelyk ook niet de Koning van Boeton, en
den, maar niets met de zelve besloten mo- zyne Grooten, den Goegoegoe, of andere
gen worden als na voorgaande Communi¬ diergelyke hooge Officialen, uit hunne be¬
catie, en verkregen goedvinden van de diemng zullen vermogen te rukken, met in-

E. Compagnie, en den Koning van Ter stelling van anderen, maar gehouden wezen
de
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de klagte, die zy tegen zodanig eenen hebben,

aan den Koning van Ternate, en de E
Compagnie, bekend te maken , om neven.
hen daar in en daar over gedisponeert te
worden; en is verstaan, dat zulke hooge
Officialen , en ook andere mindere Ryx-
grooten meer , in beniening komende, altoos
de getrouwe onderhouding van dit Contrael
op den Alcoraan zullen bezweeren; maar
of t geviel, dat de Koning van Boeton
dit Contract quam te buiten te gaan, dan
zal de Koning van Ternate, en de Com-

pagnie, mer de Ryx-grooten van Boeton
vermogen zodanigen Koning af te zeiten
en in zyn plaats een ander te verkiezen,
zonder eenig tegenspreken.

VIII.

De Koning van Boeton zal vermogen
gelyk tot nog toe, zyne bezending naar Ba¬
tavia, Amboina en Ternate, te deen, oof

in t land der Boegis, zy lange zy onder de
Compagnies bescherminghlyven, maar niet

naar Macassar, schoon zy ook met de Com-

pagnie in vréde waren, ten zy alvoren van

de Compagnie daar toe licentie verkregen
waré.

IX.

Zo 't de Compagnie goeddunkt, zal zy
tot hare meerder verzekering van deze Con-
tracten, en zonder eenig tegenspreken mogen
vorderen zydanige persoonen van aanzien om
tot Oftagiers aan ’t kasteel in Ternate, of
Batavia, zo lang als ’t nodig geagt word.
te Resideren, als dan de zaak komt te ver-

eisschen , behoudens dat de zodanigen door o

van wegen de Compagnie in hun gelove niet
geturbeert, maar allenthalven wel en be¬

hoorlyk getracteerd zullen worden.

X.

Het zal de Compagnie zrystaan, aller¬
wegen op de landen onder ’t Boctons gebied,
daar zy ’t komt goed te vinden, te maken
al zulke vastigheden, als in tyden en wylen
vereischt moyten worden, en waar toe de
Koningen, en Grooten met het versorgen
van allerhande Materialen, en arbeids volk
alle hulp en Assistentie moeten bewyzen tot

opbouwing van die , hoedanige vastigheden
de Compagnie ook zal vermogen weder in te
trekken, na gelegenheid van tyd, en zaken.

XI.

Of ’t gebeurde, dat eenige Europiaanze of
Inlandse Compagnies dienaare-, vry-bor-
gers, Mardykers, slaven, of andere onder-
danen van d’E. Compagnie , om eenige
begane misdaad , of andere duivelze boos¬
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heid, zig van onder de Compagnie onttrok,
en op de vlugt begeven mogten, zulke , indien
zy komen onder de Boctonse Jurisdictie.
zullen terstond gevat, en in verzekering werden
gestelt, om met de eerste gelegenheit door hen
veder aan de Compagnie overgeleverd te
worden, dog zo eenige Boetonners , con-
trarie dezen, zo eenen quaman te verbergen
of te verzwygen, zal by daar over straf-
haar zyn, en niet verschoont mogen worden.

XII.

Ook en zullen geen Hollanders, of andere
Dienaren van de Compagnie tot de Boe¬
tonners overkomende , om het Christen-
geloof af te gaan, en de Wet van Maho-
met aan te nemen, geenzins mogen aange¬
nomen , verzwegen of verscholen, maar aan¬
stonds overgeleverd moeten worden op paene
van zware straffen, zo eenige der Boetonze
onderdanen contrarie dezen quamen te doen,
en zo weer van Compagnies zyde.

XIII.

Indien eenige dienaaren, of onderdanen van
de Compagnie,door die van Boeton quamen
beledigt, verkort, of hun anderzins misdaan
te worden, zo zullen des Compagnies Offi-
cieren de zelve vermogen in de ysers te stui-
ten, om aan den Koning van Boeton daar
van kennis te doen , wanneer door, zyn

Hoogheid Gecommitteerden gestelt zul-
len worden om de zaaken te examineren.

en daar over de welverdiende straffen ge-
excuteert te worden. Indien weer eenige
Boetonders door eenige Compagnies die-
naars of onderdanen benadeelt , of bun mis-
daan quame te worden , die zullen ook

mede geapprehendeert, maar voorts ten
eersten aan de E. Compagnie mieten over-
gelevert worden , wanneer zulk een mede

zyn welverdiende straffe na bevinding van
de zaak niet en zal ontgaan.

Aldus gedaan gecontracteert,geac-
cordeert tusschen Kaitsjili Lasumbatta,
Koning van Boeton, en zyn lands-grooten
ter eenre , en Cornelis Speelman, Super-
intendent , Admiraal enz. in naam van de

Hooge regeering van India op Batavia,
representerende de opper-magt van den
Nederlandschen staat in ’t gemeen, en de
Generale Compagnie in ’t byzonder, ter

andere zyde, ten overstaan en in t personeel
bywezen van Paducca Siri Sulthan Man-

darsjah, Koning van Ternate, met zynen
Capitein Laoet, of zee-voogd Reti, in 't
schip 't hof van Zeeland, leggende geankert
in de Victori-baei voor Boeton den 2csten
Juny 1667 , zynde van de zyde van Boeton
verzegelt, onderteekent, en op den Alcoran

na de Mahometaansche wyze bezworen
L. 3 door
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maar hen toe te staan wel naar Keffing tedoor Paducca Siri Sulthan, Koning van
mogen varen, mits dat zy zich eerst aanBoeton, Jeperamba, Goegoegoe Lahafsa,
t kasteel Victoria moesten vertoonen.en den Zee-admiraal , Tocanpamanna,
In’t jaar 1690 den 1yden February, ga¬Hhoecom, of ryx-richter, Lajipalaoet,
ven haar Edelheden last, dat men hen inKapitein Laoet, Lagoelagoenti, den ryx-
hunne vaart niet bepalen, maar hen zelfraad Mandrirati Labodigoe, Laoeri,
ook vriendschap bewyzen, en hen aanhalenLambolodi, Kakiali Laloeze, Mandrirtje
zoude; dog zo zy in Amboina, of eldersLawassa, Latoeandre Landingo, Lamoe-
om de Oost, met slaven ten handel ko-lo, Lamoessa, Lamingi Labaa, Layna-
nen mogten , dat men hen dan maarria, Lamboledi , Lapeela Bongapporra,
wederom zenden zou, waar benevensLatoeera, Lamanti, Lasseleja, Lacoena.

zy 1687 den 21sten February al gevoegtLassoelo, alle Raads-Heeren, en van we-
hadden, dat zy niet begeerden, dat zygen de Compagnie door den Superintendent,
eenig ander volk, dan Boetonders, opgeassisteert door den Opper-koopman,
hunne vaartuigen voeren zouden.Dankaart van der Straaten, de Kapiteinen.

In’t jaar 1682, handelde de KoningChristiaan Poleman, en Pieter du Pon-
van Boeton als een volkomen roover vanbenevens Compagnies groot-zegel, en heefi
Tibore, ja hy had meest het geheel eilandPaducca Siri Sulthân , Mandarsjah, als
Pantsjano ingenomen, zo dat 'er de Ro-Mediateur in dezen ook zeifs geinteresseert.

ning van Ternate niet, dan den blootenzyne ryx-bezegeling nevens de ondertekening
Titel, afvoerde, hoedanig het in de vol-van Kapitein Laoet Reti hier by gevoegt,
gende tyden al mede gegaan is; waar toezynde bier van gemaakt twee originele In-
de afval van den Koning van Ternatestrumenten, ’t een voor den Koning van
pok zeer veel aanleiding gegeven heeft.Boeton, ’t ander voor de Compagnie, item

Dat het eiland Cambayna 1673 ooleen Authentycq afschrift voor Hooggemel¬
onder hem stont, blykt uit 't schryvenden Koning van Ternate. Was geteekent,
harer Edelheden den 2osten February vanCornelis Speelman. Ons ten overstaan,
dat zelve jaar aan den Koning van Boeton,Dankaart van der Straaten, Christiaan

daar zy hem wel uitdrukckelyk verzoekenPoleman, Pierre du Pon, op ’t Spatium
aa speceryen, daar op vallende, te ver-stondt gedrukt het Compagnies zegel in ro0d
nemen.lak, ter zyde, ter ordonnantie van zyn Ed.

Die van Boeton hebben voor 1682.was geteekent, Abraham Gabbema, als
ook ettelyke chaloepen der E. Maatschap-Secretaris. Onderstond gecollationeert,

py afgeloopen, en’t volk moortdadigaccordeert, in 't jagt ter Tholen den
omgebragt. Ook hadden die van Coroi,29sten Juny in’t jaar 1667. Was geteckent,
en Wawoni, het zelve nog onlangs om-Abraham Gabbema, als Secretaris.

ge-trent onze chaloep, de Post-bode,
Ka-daan; waarom ook een TernataansUit den brief van den Koning Mandar-

pitein, Bacarri genaamt, niet langsjah 1672, in antwoord van dien van den daar

na ontrent Wawoni eenige dorpen,uitopper-landvoogd, Joan Maatzuiker, ge-
kracht van ’t hem verleend verlof, ver-schreven, en in’t leven van dien Koning
woest, en in brand gesteken had.onder dat jaar te vinden, blykt, hoe de

Van ouds plagten de Koningen vanKoning van Boeton, Kaytsjili Lesimbara
Boeton niet het minste recht, op ’t eilandzich tegen dezen vorst zeer qualyk gedra-
Pantsjano (’dat altyd zyn eigen Koningengen, en dat ook zyn opvolger zich mede
gehad heeft) te hebben.onbehoorlyk in opzicht van hem, en even

Het Oostelyk deel dezes cilands, Woc-als of hy recht op ’t ryk van Tibore had,
na genaamt, quam eerst onder Boetonaangestelt heeft.

Deze vorst had verzogt , dat de Ce- wanneer Mahorom tot Koning verkoren
wierd , die deze land-streek daar aanrammers op Boeton mogten komen han-
hegtte, gelyk het Zuidelykst gedeeltcdelen, dog haar Edelheden ssoegen dit

zo uit schryven van den twintigsten Fe- daar ten dien tyde mede onder raakte, als
zynde een wettig erfland van een vanbruary 1673 aan den zelven blykt) om ’t

zyne vrouwen, dat door ’t versterf-rechtverder sluiken der speceryen te beletten,
op den Kapitein Laoet, of den zee-voogd,vlak af. By schryvens naar Macassar van
Lakassa gekomen is, zonder dat het oitden 26sten December in ’t jaar 1673, wierd
door een ander, en zelf door de Macas-hen de vaart op Banda verboden; dog die
saren (ten tyde als zy reeds meesters vanop Amboina was hen toegestaan, mits

dat zy voor't kasteel Victoria moesten ’t verdere deel van dit eiland geworden

waren) overheert geworden, of bezetenankeren, en men, als zy 'er wat sterk
isquamen, daar ook op letten moest. In 't

jaar 1686, den 6, en 16den Maart, wierd Op dit Zuider deel is niet, dan een
bewoont dorpie aan de West-zyde, Moe¬er ook verboden geen Boetonders , om
sanca genaamt, en in't bestck van Woe¬de Oost komende, in de keten te slaan,

na

Wat hy

pPan-
tsjano

bezit.
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na is: Woena aan de rievier Tapetapi,
mede aan den West-kant des eilands, en
aan de Oost-zyde heeft men Lahontohe,
Labore, Lohia, en, in ’t midden des
lands, Waymaloe, Talaki, Battecami.
lankena , Maladauwa , en Tobea, al
het welke onder Boeton stont.

Tibore nu, dat aan ’t West-einde des
eilands Pantsjano, en aan strand omtrent

een rivier gelegen is, heeft aan die zelve
rievier, landwaard in, het doip Laffia-
pau, en, wat Noordelyker op, Wawo-
bo, Wone, Popala, Lafsesodo, Lapada,
en daar omtrent, op strand , Morbea,
zynde alles in een streek lands ten Noord-

Westen van ’t eiland Pantsjano gelegen.
zonder dat de Ternatanen iets aan de
Oost-zyde des zelfs hebben, waar uit ook
't verschil te Lahia wel eer tusschen die

van Boeton en Ternate ontslaan is.

Men plagt hier een groote streek lands
te hebben, die, van Tibore dwars over
tot Lohïa toe loopende, vol Djati-boo

men was, waar van ’er een ontelbare me-
nigte, het zy dooraard-beving het zy door
't overstroomen van eenige rievieren (alze
’t land laag is) om verre geworpen waren

Uit veele dezer omgeslagen boomen
zyn weder andere opgegroeit, ook is 't
hout der nedergeslagene stammen door-
gaans zeer goed, en zommige zyn van
een verwonderensweerdige lengte en
dikte bevonden, die by gelegenheit hiei
of daar toe, als men die afhalen liet, zeei

grooten dienst zouden konnen doen.
In de jaaren 1686 en 1687 ftonden

hare Edelheden aan de Boetonders, daar
te land geboren zynde, toe, mits vrye
reis-brieven van Amboina of Banda heb-

bende, op Keffing te mogen varen; dog
Ceram-verboden aan de Keffingers2

lauwers en Gorammers, naar Boeton te

varen. 1695 den 2 Maart, stonden zy hen
ook toe grove Boetonse kleeden in Am-
boina te brengen

In 't Zuid-Westen van Boeton, en
zeer dicht omtrent de Zuid-hock van
Celébes, heeft men ’t eiland Saleyer,
tusschen beide welke wallen de straat van

Saleyer loopt, gelyk men dit zeer nef
in een kaartje, in ’t zesde Hoofd-dee
van de beschryving van Banda, zien kan

Wegens de nagelen, en nooten-boomen,
hier (zo men meent vallende) zullen wy
in ’t beschryven van de nagelen, en ande-
re specery-boomen in Amboina, nader
gelyk dan ook over die der Moluccos,
spreken.

Dit eiland Boeton bragt Koning BaboeBoeton

door Ko- door de dapperheid van zynen zee-vooge
nins ba- Capallaja mede onder zyn kroon, gelyk
boe ver- dat in’t leven van dien vorst elders breder
overt,
door Ma- voorcomen zal.

cassar den Wegens dit eiland, en het uitroyen
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der speceryen zelf tot hier toe, trektde Terna-

Koning van Ternate twee honderd ryx- taan ont-
nomendaalders jaarlyks.
en doorVermits het nu zo na by Celébes en ons in’t

jaar 1667Macassar, legt, zo heeft dat al verschei
herwon-de malen onder dien vorst gestaan; dos
nen.by ’t verbond 1667 met den Heer Speel

man gemaakt, heeft de Macassaar dit
eiland, nevens verscheide andere landen
aan den Ternataanschen Koning Mandar-
syah moeten wedergeven. En na dat zig
de Prins Calamatta met zyn broeder, den
Koning van Ternate, weder verzoent
had, heeft die vorst hem toegestaan, de
inkomsten van drie dorpen op Saleyer te
mogen trekken, gelyk dat nader in zeke

ren brief, door den Heer Joan Maatsui-
ker, 1672 aan dien Koning geschreven,
en hier na in zyn leven te vinden, gezien
kan worden

Noord-Oost ten Oosten van de Straat

van Boeton heeft men , wanneer men al
de Bangaysche riffen, en eilanden, aan

bak-boord (of ter linker-hand) leggen
laat, het eiland, Xoela Taljabo

Van het Zuidelykste dezer Bangaysche
eilandekens , Poeloe Sagoe genaamt
moeten wy, nog zeggen, dat het schoon
water, en overvloed van Sagoe heeft.
Het legt meest Oost Noord Oost van ’t

eiland Waroway ; anderzins is het van
Bangay, en van Koela Taljabo, door een

goed getal eilanden henen, zeer gemak
kelyk hier naar Ternate toe op te halen

Het dorp Taljabo legt aan de Noord- Het ei-
land Xoe-inzyde des eilands van dien zelven naam,
la Talja-’t midden des zelfs, alwaar een zeergoe
0, en

de en schuins in land inschietende baa dorpen.
is, daar men voor alle winden met eer
chaloep zeker leggen kan.

Recht hier tegen over, aan de Zuid-
zyde, legt het dorp Likitobi aan een
zout binnen-meir, of aan een zeer wyde
kom.

Landwaart in leggen nog eenige dor-
pen, als: Woyo, Singa, Kakibo, Lede,
Samade, Made, en eenige gehugten van
berg-boeren daar omtrent.

Langs de Zuid-zyde is 'er niets te vree
zen , alzo de riffen dicht by den wa
zyn; dog aan den Noord-kant ontmoet
men eenige riffen in zee, be-Westen Li-

kitobi gelegen. De West-zyde van dit
Xoela is zeer gebroken met killen en
kreeken, waar door men op verscheide
plaatsen doorbooren kan. De Oost-kant

hecft ook eenige stukken en brokken, en
hoewel daar wel een ruime straat is, is
die egter zeer zorgelyk door den zwaren
maalstroom, die men daar vind.

Hier valt zeer veel Sagoe. De aart des Veelsa-
inlanders alhier is zeer boos, listig, trouw- goehier.
loos, lafhertig, en moorddadig. Ook zyn
zy zonder eer of schaamte, zeer lui en

wis-
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in’t jaar 1655 daar gestelt heeft, en hoewispelturig. De mans zyn hier heeren-
de Xoela’s in’t laatst van 1656 onderde vrouwen slavinnen, alzo die al 't werk

Mandarsjah geraakt zyn, zal ons omstan-zo op’t land, als in huis, moeten doen.
dig in’t leven van dien vorst, en onderXoela Mangoli, anders ook wel Xoel-

Sapelulle genaamt, bestond wel eer in drie dat jaar, blyken.
deelen, te weten, in Sapelulle, Wayti- Deze drie eilanden, en Liefje Ma-

tulla , plagten weleer eenige tyd on-ma, en Mangoli. Het heeft nuniet, dan
Waytima, en Mangoli, dicht by een in der de landvoogden van Amboina te staan,

zynde by den Ternataanschen oorlog 'en't Zuiden, en omtrent een Sagoe-bosch
onder geraakt. De Luitenant Modi heeftaan strand recht over Facquerre leggende,
'er onder de landvoogden de Vicq , enen is, schoon het grootste der drie cilan-
Padbrugge, gelegen, en onder den laat-landen van dien naam, voorts woest, en
sten ook Kapitein de Moor en nog lateronbewoont.

heeft 'er de Vaendrig Henrik JasperszoonAls men drie uuren naar ’t Westen tot

anders van der Monden genaamt, eenin ’t bogtie Gorangoli schept, komt men
Dortenaer) als hoofd gelegen; dog vol-by een anker-plaats, voor welke drie

gens aanschryven van haar Edelheden deneilandekens zyn, en van daar nog drie
19den July in’t jaar 1683 moesten deuuren varens komt men by 't bochtie
zelve weder onder ’t ryk van TernateBoeja, daar drie rivierkens en twee mylen
gebragt, en door die van Amboina aanlandwaart in twee kennelyke bergen zyn.
hen overgegeven worden , hoewel datDrie mylen Westelyker als Boeja komt

eerst in’t jaar 1687 (volgens schryven vanmen aan den uitersten West-hock, Batoe
den 2rsten Februari geschied is) gelyk zyMaloela, of Batoe Laki Laki, van waar

men naar Taljabo oversteekt. Hier staat tot nog toe ook daar onder staan.

Op een dezer eilanden , Xeela Besi,een klip, even eens als een man, van ge-
legt nog een Sergeant met eenige post-daante, aan welke de voorbyvarende
houders, om een wakend oog op alles teXoelaneezen gemeenlyk eenige vrugten
houden, die ook bezorgen moet, dat dicten offer toewerpen, om daar geen on-

geluk aan te treffen , alzo 'er tusschen van Amboina hun gerief uit deze eilanden
Mangoli en Teljabo een naeuwe en zeer voor een billyke betaling krygen, en dat

zy ook de nodige hout-werken, Clappus-gevaarlyke straat, en by deze klip ook
een groote maal-stroom is. De engte zelf olie , enz. bekomen mogen , alzo dit
is op ’t naeuwste maar een snaphaan- egter een plaats der E Mlaatschappy blecf,
schoot wyd; dog zy word aanstonds aan gelyk dit laatste door haar Edelheden by
wederzyden breeder. En in ’t midden nun schryven van den 2den Maert 1688,
van deze Straat, op Teljabo, legt de nog weder vernieuwt is.

hoek Langon met een bochtje daar by. In’t jaar 1693 den zosten Fcbruary
Xoela Besi is van deze drie eilanden stonden haar Edelheden aan die van Am-

wel ’t meest bevolkt. Het heeft een boina toe, herwaards, en naar Bangay
vesting, ’t klaverblad genaamt, welkers dog op zekere voorwaarden te mogen

varen, hoewel dit in ’t jaar 1695 aanbouw-tyd, en grond-vester, onbekend
is. Op dit eiland zyn tien dorpen, die Jan van Oosten, en Henrik ten Veldbuizen
Falauw, Cabauw Fattahoi, Talagga in Amboina verboden, gelyk in ’t jaar
Bega, Ipa, Facquerre, Fagoede, Fatze, 1694 de jaart na de Xoela’s, en Bangay
en Gay, genaamt zyn. toegestaan, dog 1696 de vaart naar Ban-

Deze eilanden zyn in ’t jaar 1330. gay, die van Amboina weder t’eenemaal
door Koning Moloma-Tsjeja, den twaalf- door haar Edelheden, ontzegt wierd, hoe-

den Koning van Ternate, onder deze wel hen de vaart op Xoela (volgens schry-
kroon gebragt, op ieder van welke hy ven van den isten Maart per Princeland )
eenige Ternataanen, en over ’t eerste Vooral was deweder toegelaten is.
zynen zoon Hbamid, als eerste stad- Boeroneezen, en Amblauwers, te vaaren
houder, gestelt heeft. op de Xoelas, in’t jaar 1690 (volgens

Onder Koning Sainulabedien is dit stad- schryven van den 15den February, alleen
houderschap tot het vorstelyk huis To- van alle de Amboineezen toegestaan. An-
maitoe, dat zig zedert ’t jaar 1488 daar dersins hadden zy den omgang der Xoe-
nederzette, overgegaan, dat daar uit naan laneezen en Ternatanen al voor vele jaren
van den Koning van Ternate ’t opper (gelyk al uit 't schryven hunner Edelhe
gebied voerde. den van den 27sten December 1673 blykt

Wat moeijelykheden de Heer de Vla- voor vry gevaarlyk met de Amboincezen
ving van Outshoorn met Terbile koninkly- gehouden, weshalven zy Koning Man-
ke stad-houder alhier, by den oproer darsjah toen al afrieden derwaart eenige
van Saidi, den muiter, en Madjira, in 't bezendingen te doen. Het komen der
jaar 1652 en 1653, en in volgende jaren, Xoelaneezen in Amboina, anders dan

gehad, wat leven ook de Prins Calamatte voor ’t kasteel, is al zedert ’t jaar 1673
ver-
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Het is een bergagtig eiland en plagt aanverboden, gelyk ook den Ternataanen in

de West-zyde een houte Baricade hier op,Ambon, of Banda te mogen komen ont-
door den Heer Francx gemaakt, te leg-zegt is
gen, die den Bril genaamt was; dog na-Het zyn zeer vrugtbare eilanden die
derhand heeft de Heer Padbrugge die inallerlci vrugten overvloedig voortbren
een Reduytje verandert, en den Briel ge-gen, en voor al veel Padi, ryst, en schoor
naamt. Onder den Heer Francx lagenbastaard-Ebben-hout, welk laatste ik
'er vier en twintig , dog daar na maarnoit zo breed, als ’t geen hier van daar
zeven man in, die ’er nog lang daar na inquam, gezien heb. Zy leggen ten Noord
bezetting lagen, tot dat het in’t jaarWesten van ’t eiland Boero, of van den
1696 geheel ingetrokken, en van post-hoek van Tomahoe.
houders ontbloot is; dog in’t jaar 17007Wanneer men van Xoela Besi naar
hebben haar Edelheden weder belast hiereiland Oebi wil oversteken, laat men een
zeven man te plaatsen , ’t geen naderhandklein eilandje, Liefje Matulla genaamt
weder tot een man vermindert is.aan bak-boord leggen, en dan loopt mer

In’t jaar 1672 den 16den February,be-Zuiden het eiland Oebi om, en tus-
gaven haar Edelheden aan die van Am-schen ’t eiland Gommon (dat er dicht by
boina last, dat Oebi voortaan onder Ter-legt) door, zonder dat men iets, dich
nate staan zou, en dat zy wel wenschtenby den wal, behoefde te vreezen.
te zien, dat die van Bonoa (zo zy 'er toeAan den Oost-kant van ’t eiland Gom
genegen waren) daar op geplaatst, ofmon, en rondom ’t eilandeken , dat er
dat 'er anders deze of gene andere liedenbe-Oosten legt, is 't zeer vuil, en riffig
op gelegt wierden. Ook verboden zy in'thoewel 'er tusschen de riffen zelf killen
jaar 1683 aan de Amboineezen hier op teloopen, daar men voor alle winden zeker
varen, uit vreeze dat zy met de nagelen,leggen kan, en voor al aan den Zuidkant
en nooten, daar vallende, morssen mog-voor alles gedekt is, dog dit moet alleer
tendoor welbedrevene stierlieden onderno

Dicht by Oebi legt Oebi-Latoe (dat
men worden.

is Konings Oebi) anders klein Oebi ge-Dicht by ’t eiland Gommon is ook een
naamt, op beide deze eilanden plagtenschoone diepe rievier, de eenigste op dat
van ouds her al veel Nooten-, gelyk opgansch eiland , daar men ook met een
alle Molukze eilanden Nagel-boomen, telicht jacht zou konnen inkomen.
vallen.Wat het eiland Oebi betreft, dit was

Oebi Latoe ’s West-einde (dat op twetin ’t jaar 1322, toen Sida Aarif Malamo
graden en twintig minuten Zuider breed-de zevende Koning in Ternate regeerde
te legt) en Manipa’s West-einde, leggenal bekent, en had, in navolging van an-
Zuid en Noord omtrent dertien of veer-dere volkeren, en eilanders hier naby

tien mylen van malkanderen.omtrent deze tyd mede een Koning be¬
Van Oebi, en Gommon, komt menkomen, om niet minder als Tidore,

dicht 'er langs by de straat van Batsjan,Batsjan, enz. te zyn; dog zy konden het
en, zo al vorder weder naar Ternate toenoit zo verre brengen, om mede onder de
gierende , komt men by de eilandenvier Molukze Koningen getelt te worden
Cajoa, Motir, en omtrent Gano, eenTusschen deze Koningen van Oebi, en
dorp op Gilolo ’s Zuid-zyde, dat in dedie van Ternate, zyn in de eerste tyden
Spaansche tyden ontvolkt is, en welkerseer de laatste zo magtig wierden, ool
ingezetenen op Motir, en Makjan, ge-wel huwelyken gesloten, waar van in ’t
bracht zyn , om dat de Ternatanen toenleven van Gapi Bagoena de Tweede, dertien
te veel verspreid geraakten. Anders had-de Koning van Ternate, een geval voor-
den wy daar overal volk in bezettingkomen zal, waar by deze in ’t jaar 1432,
leggen.de dochter van den Koning van Oebi

Het eiland Cajoe legt tusschen de ei-na haar twee maanden by zich gehad te
landen Batsjan, en Makjan in.hebben, haren vader weder t'huis zond

Eer men by Batsjan komt, na dat meidat naderhand geschil tusschen hen gege-
’t dorp Gano voorby is (dat zyn naanven heeft.
van zeker eiland, daar voor gelegen, ontIn de later tyden is het groot eiland
leent) komt men, wat verder Noord op,Oebi (dog wanncer, wete ik niet) onder
en wat dieper in zee, by ’t eilandie Coe¬den Koning van Batsjan geraakt, die het
bi, en dan verder, onder den gebrokenin’t jaar 1683 met alle de kleine eilan
wal, ontmoet men nog eenige andereden, binnen de drie mylen daar omtrent
zonder naam.leggende (waar onder ook Magatapi

Alvorens men aan ’t dorp Gano, en by denBilang-Bilang, Gommommo, enz. be¬
vasten wal komt, raakt men door verscheidehooren) voor acht honderd ryxdaalders
Lalari-kreeken , waar in men zeer lichtaan de E. Maatschappy, volgens een
zou konnen verdwalen.koop-cedulle , verkogt heeft.
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uitwerping van dryf- of puim-steen, ver-Daar na komt men by Saketta, en
selt gingIsmola, die nog al Noordelyker leggen,

Het plagt naast Batsjan, een van deen die te zamen, met den overwal van
nagel-rykste eilanden der Moluccos teBatsjan, de straat van Patientie uitmaken,
zyn. Het kan ook zich zelven van alles,in welkers mond die eilanders aan des zelfs
uitgenomen de Sagoe alleen, rykelykNoord-kant geplaatst zyn.
voeden, en daar van aan andere eilanden'tMen heeft daar aan die zyde, op
nog wel mededeelen.eiland Halamahera, of op Gilolo, meei

AartDeze inlanders zyn van den zelven aart.andere plaatzen, als Jodi , Woos, enz.
dezer in-en levens-wyze, als de Ternatanen , diedog deze plaatzen behooren tot Fida, landers.

zy in alles ook blindeling van ouds plagtenFoya, en Massa toe, tot voortkoming
te volgen ; zich zelven gemeenelyk aanvan allen sluik-handel, ontvolkt te wor-
die zyde begevende, aan welke de Ter-den.
natanen zich begaven.Als men deze voorby is, komt men

De naamen derdorpen op dit eiland wel Dorpenvervolgens langs Wamma, enz. (dat on- op dit
eer gelegen, en ten tyde van den Heerder Tidore behoort, en mede op de kust eiland.
Zeist nog bekent, waren deze, Gnoffic-van Gilolo gelegen-is) voor by Toseho
kia, Gritia , Sangapatti, Malantanten,Gita, en zo al verder voor by de eilanden
Soma, Tiobe, die onder de eerste plaats,Batsjan, Makjan, Motir, Cavali, Ti-
alwaar hun Sengadji, of hertog, zig ont-dore, en Noorwegen of Mitarra, weder
houd, behooren-in Ternate, daar men ’t eilandie Hier

Behalven deze zyn’er nog Gnoffagita,as be-Noorden leggen ziet. Welk ei-
Taffasoho, Tallepaeuw, Saballe, Tahelandje Mitarra, of Maytarra , van de
goene, en Ongoffa babaeuw, alle welkeonzen Noorwegen genaamt, den Koning
onder Tafasoho staan.van Ternate (zo hy zegt) toekomt, dog

Bobaeuwa, Tabillola, Malappa, Sikes,de Koning van Tidore beheerscht, en
Cajoe binnen, Cajoe buiten; Tahane,houd het egter, als ’t zyne.
of Tihane, Poliweri, Sambomo, en

Poewatte.
VAN HET Alle deze dorpen plagten in oude tyden Des zelf-

omtrent ’t jaar 1627 , een getal van 2220 man-
schap.mannen, en bevorens wel oooo (zo menEILAND MAKJAN.

wil) op te brengen; dog door verscheide
aard-bevingen zyn de ingezetenen van ditVEt eiland MAKJAN, dat tusschen
eiland zeer vermindert : Hedendaags zynMotir, en Batsjan, pas beNoorder
er nog maar veertien dorpen bekentde Linie legt, is mede een voornaam
welke, deze zyn, Gnoffickia, Gnoffa-eiland, onder den Koning van Ternate
gita, Sabale, Talapau, Taffasoho, Ta¬behoorende. Het is omtrent zo groor
gona, Baboewa, Malapa, Maloa, Soma,als ’t ciland Ternate, zynde wat meer,
Tahane , Samsoema, Poliwin, en Sa-als zeven mylen in ’t rond. Het heeft
watta.ook een grooten hoogen brandenden

Men plagt hier van oude tyden af drieberg, die rond is, en die 1646 vervaar-
voorname vastigheden te hebben, Gnof-lyk gebrand heeft, en door een schrikke
fickia, Tabilolo, en Tafisoho.lyke aard-beving van een gescheurt is,

Vestin-De vesting Mauritius op Gnoffickiawaar door te dier tyd veel dorpen, en
gen hierplagt op een hoog gebergte aan demenschen vergaan zyn. De breede kloo-
van ouds

Noord-zyde des eilands omtrent drie hon-ven, van boven tot beneden toe gemaakt.
derd treden van strand, te leggen, zyndeen zig tot nog toe zo vertoonende, wor-
zeer zwaar om ’er tegen op te gaan. Zyvanden gemeenlyk de wagen-spooren
was niet zeer groot, dog rondom metMak jan genaamt. Men meent ook, dat
kalk en steen opgetrokken, met vierdeze berg, nevens dien van Ternate, en
bolwerken, waar van het een grooter danGammacanorre op ’t eiland Gilolo, maar
t ander was; hoewel zeer bequaam, omeen en ’t zelve grond-vuur hebben, dat
t andere te bestryken. Van binnen waszig door drie verscheide ovens ontlast, en

zy rondom met smalle gordynen, overuitdampt. Dan blaakt de een wat ster-
welke men behoorlyk de ronde doen kor-ker, dan weder de ander, en gelyk die
voorzien; ook voerde zy volkomen be-van Ternate en Makjan op de by ons be-

vel met haar geschut over het Moors.-hvorens gemelde tyden gesprongen zyn,
dorp daar digt by gelegen. Hier in pl-gtalzo sprong ook die van Gammacanorre in
een steene huis met een brand-v rye’t jaar 1673, eenige jaren voor den berg van
vloer tot berging van ’s Compagnies g joe-Ternate, met een ysselyke aard-beving,
deren, dog met Atap gedekt, te zyn , endie zeer veel menschen het leven koste,
daar in een Opper-koopman, die 't Fyeveldat van de verwoesting veeler dorpen
over ’t gansch eiland voerde, ben venszwaar oploopen van de zee, en een groote

een
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een Luitenant, en vyf en vyftig soldaten.
te leggen; behalven het welke de land-
voogd Le Febre hier op strand nog een
byzonder huis tot berging van de levens-
middelen en andere noodlykheden heeft
laten maken. By den tyd van den Heer
Both, eersten Opper-landvoogd van In-
diën, is deze vesting by het eerste ver-
drag, met de Makjanders in’t jaar 1613

gemaakt, met den naam van Mauritius
bekent gewecst, zonder dat blykt wan-
neer, of door wien zy gebouwt, of zo
genaamt zy , hoewel zy waarschynelyk
door de Portugezen, of Spanjaards ge
bouwt is. In’t jaar 1636, lagen ’er een
en negentig Nederlandse soldaten in.

Behalven deze, is ’er nog een vesting
Tabilolo , of Tabalolo, genaamt, die
aan de Zuid-zyde des eilands legt, en van

twee bolwerken , wel een groote mus-
quet-schoot van strand op een berggele

waar-gen, dog van geen water voorzien.
om zy ook van weinig belang is. Zy
schynt mede door de Portugezen gebouwt
te zyn, aangezien zy zo wel als Gnoffic
kia, en Taffasoho al by de komst van de
Heeren Matelief, en van Caarden, hier

geweest zyn. Ik vind nogtans in zeker
gedenk-schrift van de Ternataanscht
sterkten, dat de Heer land-voogd, van
Broekom in’t jaar 1636 den 18den Octo-
ber hier den eersten steen gelegt zou heb-
ben, en dat zy in’t jaar 1637 den eerster
Juny eerst voltoit, en met drie en dertig

koppen bezet zou zyn; daar hier bevo-
rens maar een Assistent, en Sergeant met
negentien man plag te leggen, die uit de
bezetting van Taffasoho genomen wier
den, en was nog van vyfstukken geschut,
en drie steen-stukken, voorzien.

Het Fort de Provintien, op Taffasoho.
aan de West-zyde des eilands gelegen,
was ook van kalk en steen opgetrokken.
wat grooter, dan de vesting van Gnof-
fickia, en ook van vier bolwerken, wel
ker twee grootste landwaart heen lagen

en van een groot pakhuis voorzien waren,
znyde de andere twee bolwerken onder den
Heer Le Febre, en ’t opper-hoofd, Gre-
gorius Cornelisz. in ’t jaar 1627 hier ge-
maakt. Het heeft verder goede gordy
nen, en alles dat hier toe noodig is.

Het lag mede op eenen heuvel , we
honderd en zeventig treden van strand af-
en had ook geen water. Daar plag voor
aan, zo als men den berg opging, nog
een vyfde byzonder bolwerk te zyn
voornamelyk tot dekking van den water-
put, daar omtrent staande, gemaakt. Het
is vry net, en sterker, dan dat van
Gnoffickia.

Aan wederzyden van dit Fort woonen
de inwoonders. Deze sterkte komt in 't

jaar 1636 met de benaming van de Kita-
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sol voor, zynde toen met vyf en zestig
zoldaten, in dienst der E. Maatschappy,
bezet

Ook is 'er nog een Reduyt, op Poe
watti, mede zo, waar van de Heer land
voogd Ottens den eersten steen den 24 sten
October in’t jaar 1634 gelegt heeft, en
die den gden December voltoit, en met
een en twintig soldaten bezet is
Het schynt na hetdorp van die selve naam,

dat tusschen Gnoffickia en Tabilolo lag
genaamt te zyn, waar omtrent het ook
mogelyk wel gestaan heeft.

Deze drie eerste vestingen zyn volgens
ordre, en schryven van haar Hoog-
Edelheden van den 22sten December in 't
jaar 1659 verkleent, en wierd de regee-
ring in Ternate gelast Mauritius maar in
een bolwerk te doen bestaan, en de kat
aan den zee-kant beneden Gnoffickia te
versterken , weshalven de regeeringin
’t jaar 1660 Poewatti, en Tabilolc ge-
heel ingetrokken, en de bezetting van

daar geligt heeft, dat haar Edelheder
by schryven van den 14den Februari in 't
jaar 1661 voor wel gedaan gehouden, en
geoordeelt hebben, dat de Kat, en Mau-

ritius, voortaan tot genoegzame tegen-
weer zouden zyn. Deze Kat is in ’t jaar
1661 niet alleen versterkt, maar zelf tot
een Fortres gemaakt, met den naam van
Zeeburg genoemt, met dertien Neder-
landers bezet, en dus gebleven, gelyk zy
nog is onder het bevel van een Sergeant ;
dog in’t jaar 1696 is zy van bezetting
ontledigt, en aan de inlanders tot ’t jaar
1699 gebleven, wanneer zy weder, als
bevorens, is bezet geworden, en is in
tegendeel het Fortresje Mauritius,of wel de
overgeblevene punt daar van in’t jaar 1661
ten eenemaal geslegt, en van Posthouders
ontbloot. Daar is in’t jaar 1656 nog een
vesting , Waterland genaamt, met een

Kat aan strand geweest; dog die is mede
ingetrokken.

Dit eiland Makjan heeft al van oude
tyden af onder de Koningen van Ternate
gestaan. Men ziet 'er hier een teekening
by de letters G. G. van.

Patsjaranga Malamo,de zevende Koning,
veroverde in’t jaar 1321 eerst eenig volk
en by dat geval ook twee dorpen op dit
eiland.

Sjah Aalem, de negende Koning var
Ternate, veroverde geheel Makjan in
jaar 1634, gelyk wy in zyn leven bree-
der zien; dog die van Tidore en Batsjar
ontnamen’t zyn broeder Toeloe Malamo in 't

jaar 1343; dog zo, dat het toen onder
Noereddien, Koning van Tidore, quam

Niet lang daar na herwon deze Toe¬
loe Malamo in den jare 1346 dit geheel ei
land Makjan.

Na de komst der Portugeezen in
M2 Indien
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En onder Indien geraakte Makjan (gelyk wy on- Edelheden (die zaak qualyk begrepen
wie na- der ’t jaar 1524 in 't verhaal der Portu- hebbende) nogtans toen ordonneerden.
derhand. geesche zaaken zien zullen) weder half Het verdere , dat 'er van het eiland

onder Tidore; en in dat zelve jaar nog Makjan te zeggen zou mogen vallen, zal
herwon het de Onder-koning Tarruwese. ons hier en daar in ’t verhaal der Terna-

Door slofheid van den Portugeeschen taansche zaaken breeder ontmoeten, wes-
landvoogd Garsias, wierden de Spanjaarden halven wy , om een en de zelve zaak

in’t jaar 1527 meesters van Makjan, dog in geen tweemaal te schryven, hier van af,
’t jaar 1529 moesten de Tidorezen het en tot het eiland Motir, tusschen Mak-

aan die van Ternate, by een vrede, toen jan, en ’t klein eilandje Pottebakker, of
gemaakt, weder overgeven. anders Cavali, gelegen, overstappen

In’t jaar 1606 geraakte het door hulp MOTIR is wat Noordelyker , dan
der Spanjaarden wederom onder die van ’t eiland Makjan , gelegen, en ’t word
Tidore. mede onder de Molukze eilandengetelt

Van In’t jaar 1608 wierdTaffasoho door onzen In’t jaar 1284, roofden die van Motii
Caarden zee-voogd, Paulus van Caarden in Juny al, nevens eenige andere, op die van Ter-
verovert

ingenomen. nate. Op dit eiland Motir wierd in’t jaar
Tafasoh-

In het jaar 1613 den 16den January 1322, het eerste verbond tusschen de vierin’t jaar

GR. maakten de oversten van dit eiland een Molukze Koningen gemaalt.
verdrag met den eersten opper-landvoogd In’t jaar 1528, hadden die van Tido-

van Indien, den Heer Pieter Both, het Mo¬re en Gilolo eenen aanslag, om op
welk wy in’t leven van Koning Moda- stiltir, toen al onder Ternate staande,

far, onder dat jaar ook elders ingevoegt aan te vallen; dog de goede uitslag daa1

hebben. van wierd door een tydig ontzet daar

Hoe slegt zy met ons in ’t jaar 1627 de onder-koning Tarruwese zelfs by OAS,
handelden, toen zy de party der Terna- verhindert.

tanen volgden, zien wy al mede onder In ’t jaar 1610, hadden wy hier een
de regeering van den Heer landvoogd. steene vesting, Nassau genaamt, die 'er
Gillis Zeift, op dat jaar. 1609 door den zec-voogt, Francois Wit-

In’t jaar 1635 laghier als koopman, tert , op ’t verzoek der Ternatanen, ge-
en hoofd, Nicolaas Cloet, en 1648 quam legt, en met inwoonders van Gilolo ten

hier de opper-koopman, Jacob Hustaart, deele bevolkt is. Op deze vesting lag
in de plaats van den Heer Gaspar van den in het jaar 1610, als hoofd van wegen de
Bogaarde, die toen landvoogd der Mo¬ E. Maatschappy, de Hopman Adriaan
luccos wierd. Clemenszoon, en nog dat zelve jaar ver-

Wat moeijelykheden de Heer de Vla- plaatste de Hopman Louis Schot welZaten

met den ming met den Sengadji van Makjan, en duizend zielen van het eiland Cajoe, en
Sengadii de verdere ingezetenen van dit eiland , die van Gano (op Gilolo ’s Zuid-zyde gele-
van Mak

met den muiter Saidi van hunnen Koning gen) op ’t eiland Motir, die toen metjan in 't
Mandarsjah mede afgevallen waren, in’t jaarjaar 1651 de vorige wel twee duizend zielen uit-

1651 gehad heeft, en hoe zy weder onder maakten.

hunnen vorst, uit schrik voor onze wa- In’t jaar 1616 lag hier Henrik Majer
penen gebragt zyn, konnen wy breeder van Maastricht, als Hopman, en in’t jaar
onder dat jaar in’t leven van dezen Ko¬ 1625; is dit Fort in Maart door den onder-

ning zien, gelyk mede, wat betrekking zy zeevoogt Schapenham (die ’er den 1yden
in’t jaar 1652 tot het verdrag op den 31sten met vier schepen uit Ternate naar toe
January tusschen dien Koning, en den ging) geslecht, en ’t volk op Makjan,
opper-landvoogd van Indien, den Heer by Tabilolo geplaatst
Carel Reinierssoon gemaakt, gehad hebben. Wat deel die van Motir in’t jaar 1652

Hoe ook alle de Nagelen zedert ’t jaar in ’t verbond, den 37sten January tusschenNagelen

hier uit 1655 daar, en verder ook in geheel Ter- Koning Mandarsjah, en den Heer Carel
geroeit. nate, met bewilliging van dezen vorst Reinierszoon, als opper-landvoogt van

uitgeroit , en hen daar voor jaarlyx Indien , gemaakt, gehad hebben, kan
twee duizend ryxdaalders toegelegt zyn. men onder dat jaar, en in ’t levenvan

zal elders breeder blyken daar van de dien vorst, breeder zien.

boomen, en den nagel-boom in het by- In’t jaar 1653 wierden hier al de Na- Nagelen
zonder, gesproken staat te worden. gelen (die omtrent hondert Bharen jaar-op Motir

in ’t jaarDe zee-voogd Rheti , die in ’t jaar lyx beliepen ) ook door den Heer de VlaAan Rhe¬
1653 uit-

ti verbo- 1682 nog leefde, matigde zig zeer geer- ming uitgeroit, waar voor aan de Hoof-
jeroit.den, denne den Titel, van Koning van Makjan den van dit eiland jaarlyx hondert en vyf-

Titel vanaan, ’t geen de Commissaris, de Heer tig ryxdaalders gegeven worden. EgterKoning
van Mak- Padbrugge belaste te beletten, en hem noit zyn ’er in’t jaar 1691 nog nagel- en
jan te op Makjan te laten komen, veel min nooten-boomen gevonden, doch ook
voeten. hem hoofd aldaar te maken, gelyk haar uitgeroit.
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Wanneer Motir by den laatsten Ter

hataanschen opstand door ons verover
was, had Koning Saifoddien ’t zelve.
onder den naam der Makjanders, door

de zynen al mede in bezit doen nemen;
dog de Heer Padbrugge deed hem van
daar verhuizen

Het éilandie Pottebalker, anders Poe
lo Cavali genaamt, is zo klein, en daar

by zo gering dat het niet verdient , dat
wy ons eenigzins daar mede zouden op-
houden, zynde het genoeg maar alleen
te zeggen, dat het tusschen Motir en
Tidore vlak in ’t midden legt.

VAN HET

ELLAND DJILOLO OFGILOLO

vAn Motir gaan wy over, om van ’t
V groot eiland DJILOLO, GI

LOLO gemeenlyk genaamt, te spreeken
Dit is geen vast land; maar een eiland
Egter noemen de Ternatanen het in hun
taal Halamahera, dat vast land beteekent

waar in zy , door de grootheid van dii
eiland misleid, een grooten misslag be¬
gaan

Ptolomeus stelt dit, nevens Amboina.

en Celebes, voor een der drie Sinden, of
Menschen-eeters-eilanden, te boek.

Het legt ten deele twee graaden be-
Noorden , ten deele een graad be-Zui-

den den Evenaar, vertoonende zich mef
drie groote takken , van welke de een de
de kust van Moro (zynde in ’t Noorder

gelegen, genaamt word; dog de tweede.
in ’t Oosten, doet zig digt by ’t land der
Papoas, en de derde in't Zuiden op.

Het is wel zeventig of tachtig mylen
lang, en omtrent ook wel zo breed

Het Westelyk deel van dit eiland Gi
lolo word Batoetsjina genaamt, en legt
vlak na of tegen over alle de andere Mo¬
lukze eilanden (Ternate, Tidore, Cavali,
Motir, Makjan, en Batsjan, als teger
een overwal, uitgestrekt, gelyk alle dt
zelve pas zes of zeven mylen ’er af, als
op een ry 'er tegen over, zich in ’t ver-
schiet zeer lustig opdoen.

Op dit eiland Gilolo heeft van de oud
ste tyden af een dorp, en koninkryk, van
den zelven naam geweest.

De Koningen van Gilolo staan onder
de Molukze vorsten als de eerste in rang
en als de oudste, van welke men geheu
gen heeft, bekent ; en schoon hunne

Koningen niet mede uit een van die
Draaken-eieren (van welke wy hier na
breeder spreeken) voortgekomen zyn,
zo is echter een dochter, of Princes, uit
een der zelve gesproten, aan een vors
van Loloda (mede op ’t eiland Gilolo,
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ettelyke mylen be-Noorden, en opBa¬

toetsyina gelegen) gehuwt geweest. Een
klaar bewys, dat dit eiland, volgens't
eigen verhaal der oudste Ternatanen,
mede een van de oudste Molukze eilan-
den is.

Niet tegenstaande de wyde uitgestrekt
heid van dit magtig eiland, en de groot
heid van zyne eerste vorsten, konnen wy
echter daar niet veel af zeggen, vermits
de Historie dezes lands, door de gedurige
verwoestingen, en omwentelingen, on-
der verscheide vorsten , door de lengte
van tyd, en door veel andere voorvallen
by na geheel verloren, en uit de geheu¬
genis der inlanderen geraakt is.

De Koning van Gilolo word van ouds
her Djicoma Colano, dat Bogt-Koning
in ’t Ternataans beteekent en wel daar-
om zo genaamt, om dat hy zyn hof in
den bocht van Gilolo (die zich op Ba¬
toetsjina, en tegen over Ternate of wat
Noordelyker vertoont) plag te houden

In’t jaar 1284 vind ik, dat Siale, derde
Koning van Ternate, met den Koning
van Gilolo in dien tyd moeijelykheden

had, en dat hy, derwaards overstekende.
op die van Ternate uit rooven ging

Dus lag Comala, de vyfde Koning van
Ternate, in’t jaar 1304, niet alleen me
den kittel-oorigen Koning van Gilole
overhoop, maar nam hem ook eenige
dorpen op Batoetsjina in, die hy, zo lans
hy leefde, behouden heeft.

By ’t verbond, dat de vier Molukz.
Koningen, by geval op ’t eiland Motir te
zamen gekomen,in ’t jaar 1322 met malkan
deren maakten, word aan den Koning van
Gilolo den eersten rang voor al de andere
vorsten, voor altyd, gegeven.

Indien de Koning van Gilolo het niet be¬
let, en zo hy denKoning van Ternate, Toelo-
Malamo, in ’t jaar 1343 niet geredhad, zou
de Koning van Tidore, en die van Batsjan
te zamen tegen die van Ternate aanspan-
nende, hem overwonnen, en onder hun
ne macht gebragt hebben

Gapi Malamo de Tweede, oorlogde in 't
jaar 1359 ook met die van Gilolo, by
alle welke tusschen-stribbelingen aan we-
derzyden niet veel gevordert wierd; maar
in’t jaar 1372 geraakte dit eiland, door
een huwelyk van Gapi Bagoena de eerste
zoon met de dogter des Konings hier na
breeder te zien) onder Ternate; dat eg-
ter niet lang gerust schynt bezeten te
zyn, vermits Comala Poeloe, de zestiende
Ternataansche Koning, int jaar 1380 met
den Koning van Gilolo geschil krygende
hem eenige dorpen op Halamahera afge-
wonnen, en gedwongen heeft, om zyn
rang, als eerste der vier Molukze Ko¬
ningen, aan hem af te staan, en over te
geven.
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Koning Marbboem, de achtiende Ter- Onderde regeering van den Ternataan-
nataansche vorst, heeft ook al gestadig schen Koning, Hair, in’t jaar 1540, was er
met die van Gilolo geoorlogt, en in zyn nog wel een byzonder Koning van Gilo-
tyd, omtrent ’t jaar 1465, viel dat ver- lo (gelyk dat nader in’t leven van Ko-

maart geschil over ’t volg-recht tot de ning Hair voorkomt) dog toen is egter
kroon, tusschen de vier Princen van Gi- dit eiland al onder de kroon van Ternate.
lolo voor, van welke de oudste Prins, en door dien Koning reeds verovert ge-

weest.Djamiloe zig kort daar aan tot het zwer-
Wat moeijelykheden de Portugeezenven ter zee begaf, en zig in Amboina

op de kust van Hitoe, nederzette, zeer door opstoking van Koning Hair, in’t jaar

1547 op de kust van Moro gehad hebbenmisnoegt, om dat zyn jongste broeder
op een tyd, dat hy met zyn twee andere alzo ’er tusschen de Koning van Ternate.

Gilolo, Tidore, en Batsjan een verbond,broeders eens naar Batsjan om een ver
om al de Christenen uit te rojen, gemaaktmaakje gevaren was, het ryk, juistopen-

staande, genadert, en zig zelven met ge- was) en hoe die geweldenaar, Catabruno
welt op dien throon gestelt had ; waar door den Portugeeschen landvoogd, Ber-

op hy voornam een nieuw ryk te gaan nardyn de Sosz in’t jaar i553 overwonnen,en
zyn zoon (als een Vasal der Ternatanen)opzoeken, gelyk hy kort ’er aan dede,
weder tot Koning van Gilolo aangestelt is,gierende eerst op ’t eiland Ceram, op ’t
zullen wy hier na breeder in ’t leven vandorp Calloway, dicht by 't dorp Nunia
Koning Hair, voorstellen.li, aan, alwaar een van zyne broeders te

land trad, die ook daar de eerste Pati, of In ’t jaar 1606 was de Ternataansche
grave van Lissabatta wierd. Van daar Koning Saidi genoodzaakt naar Gilolc

te vlugten, op welk land de Spaanschenquam hy op Waypoeti (een ander Cerams

na dien tyd ook verscheide vastighedendorp) alwaar zyn andere broeder mef

gehad hebbeneenen schat van hem doorging , die toen

ook de eerste Orangkaja van Waypoeti Saboego, de eige vlugt-plaats van Ko¬
geworden is. Hy zelf quam op Hitoe ning Saidi, ontnamen de Spanjaards ons
Lama aan, alwaar hy ’t volk van eenen in’t jaar 1611, recht tegen den gemaal-
Pati Cawa vond, die ook van buiten, of ten vrede aan. Zy versterkten dit met

wel van Toeban, op Java gelegen, daar vier bolwerken, en een halve maan aar
gekomen was. den mond der rievier, voorzagen het van

Zyn dochter trouwde daar na met Ma- alles, en hebben ’er vyftig Pampangers,
talian Goram, waar van wy breeder onder of Manileezen gelegt.
de zaken van Amboina, zullen handelen. De andere vastigheid, die zy daar had-

Marrhoem ’s zoon, Koning Sainulabe¬ den, was Gilolo genaamt, en den onzen
dien, oorlogde mede met den Koning van ook door Don Joan de Silva, landvoogd
Bilolo, en in’t jaar 1524 vind ik, dat de on der Philippinas, ontnomen. Sy was mede

der-koning Tarruwese een Tidoreesche van alles wel voorzien, met vyftig of
plaats op Gilolo aantaste, vermits deze zestig Spanjaarden bezet, en van ’t ka-
vorst veel met die van Tidore, en met de steel Orangie (gelyk ook Saboego) zeven
Spanjaarden tegen de Ternatanen en Por of acht mylen, in’t Westen dezes eilands,
tugeezen aanspande, aan welke zy in’t jaar gelegen.

1527 te zamenden oorlog ook verklaarden. Tegen over Makjan hadden zy nog
Catabruno, een ondersaat des Koning- een vaste plaats, Aquilamo, met muuren

van Gilolo, maakte in’t jaar 1529 de omringt van zeer weinig Spanjaarden,
Ternatanen veel moeite, en tastte, met en van veertig Tidoreezen, voorzien, en
hulp der Tidoreezen, een plaats op Hala dicht by een rievier gelegen.
mahera, onder Ternate staande, aan Daar beneven hadden zy op de kust

Ook voegden die van Gilolo, nevens van Moro nog drie vestingen , welkcr
die van Tidore, zig te zamen, met de naamen my onbekent zyn ; dog alle de
misnoegde Koningin van Ternate, in 't welke zy , by hun vertrek uit Ternate
jaar 1530 tegen de Portugeezen, om de naar, Manilha verlaten, en aan ons over-
de zelve, was het mogelyk, geheel en gegeven hebben
al uit te roien, en uit de Moluccos te Wy hebben op Gammacanorre ook
verdryven. een vesting van dien zelven naam gehad;

In’t jaar 1534 vergaf de voornoemde dog is alzo wy geen vyand daar te wagten
Catabruno zynen Koning, en bragt het nadden in’t jaar 1616 al geslecht. Den berg
geheel eiland Gilolo door geweld onder zy van Gammacanorre, drie mylen van Ter-
macht, waar op hy in’t jaar 1537 door den nate op Batoetsjina gelegen, brandde in
Portugeeschen landvoogd, Antoni Gal- Mey 1673 mede zeer fel , ’t geen wy
vaan wiert beoorlogt, hoewel die oorlog nader uit een brief van den Heer Francx,
kort daar na, door een vrede met den Ko¬ in ’t verhaal der Ternataansche zaken,
ning van Gilolo, geeindigt wiert. zien zullen.
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Ten tyde dat de zee-voogd Matelie
in Ternate was, in’t leven van Koning
Hbamza, vind ik nog eenen Koning van
Giloloin ’t jaar 1636; als mede ten tyde van
den Ternataanzen opstand 1656; (dat wy
nader in’t leven van Koning Mandarsjah
zullen zien) dog toen waren die Konin-

gen al lang te voren, Vasallen van den
Koning van Ternate, zonder dat zy eeni-
ge macht meer, en dierhalven ook niet,
dan maar den blooten Titel, hadden.

In’t jaar 1652, liet de afgevalle Prins
Calamatta zig ook, als Koning van Gi-
lolo, hulden; dog naderhand gaf hy dit

ryk aan zyn broeder weder over, en lei
den koninklyken Titel af.

Dit eiland Gilolo komt nu voor de

helft den Koning van Ternate toe, die
iit door onze hulp, en wapenen, van de
Spanjaarden, en van den Koning van
Tidore (toen daar, en op Toseho mee-
ster zynde) gewonnen heeft, waar over
deze Koning van Ternate mede een van
zyne zonne-schermen voert, behalven dat

wy het weder by den laatsten opstand
van Koning Amsterdam, vermeestert heb-
ben , op welken tyd de Prins Ceram zich

niet ontzag den Titel van Koning van
Gilolo zich ook aan tematigen, dat egter
noit gedult moet worden.

De Prins Aalam, die met de Princes
sGamma-Lamma , Koning Amsterdam

zuster, getrouwt, en ook zyn Goegoegoe
was, is de laatste geweest, die den ydelen
Titel van Koning van Gilolo (niet van ’t

geheel eiland, maar alleen van het dorp
van dien naam, schuins tegen over ’t ei-
land Ternate gelegen) zich nu en dan in

’t jaar 1682 heeft durven aanmatigen.
De Koning van Tidore wendde voor

ook eenig recht te hebben op Toseho,
een plaats mede op Batoetsjina gelegen,

dog zonder eenigen grond, alzo wy hem
dit met onze wapenen al ten tyde, dat de
Castiliaanen hier nog nestelden, afhandig
gemaakt hebben, gelyk wy op dit Tose-

ho nu nog eene kleine vastigheid be-
zitten.

Het Westelyk deel van dit eiland,
Batoetsjina genaamt, komt den Koning
van Ternate toe ; hoewel de Tidorees
aan dezen kant, langs de Oost-zyde van
de Straat Patientie, be-Zuiden Toseho,
nog over verscheide plaatzen, als So-
mieuw, Cajassa, tot Jodi toe, ook Sai-
fimaydi, Wamma, Gitta, Goroa, enz.
tusschen deze en gene Ternataansche
plaatzen in, gebiedt, die van daar ook
velen van zyn volk naar Toseho (daar 't
Pinang-bosch der E. Maatschappy, en de
beste Pinang is) en elders, henen zend
om den Koning van Ternate ’s landen,
enkel uit nyd, en quaadaardaardigheid,
te berooven: waar over zeer dikwils door
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de Ternataansche vorsten; en voor al in
t leven van den Tidoreeschen Koning,

Saifoddien, geklaagt is.
Sok zyn hem zyne ongegronde voor- Geschil-

wendingen en eischen op Toseho in’t jaar len tus-
schen de1681, zo klaardoor haar Edelheden aange-
Koningenwezen, dat hy zich zedert geschaamt heeft
van Ti-

iets meer daar van te reppen. dore en

ernate.Zulk een geschil is er tusschen de Ko¬

ningen van Tidore en Ternate ook over
zekeren korten land-weg op Halamahera,
Dodingo genaamt, recht tegen over Ter-

nate, dog wel twintig mylen ’er af,ge-
legen. Deze weg komt den Koning van
Ternate wel toe; doch echter is hy ook
veeltyds van den Tidorees gebruikt, om
dat hy langs den zelven veel eer, dan an-
ders, op zyne landen, op Gilolo gelegen,
komen kan.

Een geschil, waar van wy breeder in 't
even van Koning Tolucco handelen, ge-

lyk wy dit aldaar ook onder ’t jaar 1713
beslischt zullen zien.

Op dit Batoetsjina heeft de Koning van
Ternate een zeer groote landstreek; dog
is dat land meest ontvolkt, door de me-

nigvuldige oorlogen, daar op voorgeval-
en, hoewel Sawoe, en Gilolo, nevens
meer plaatzen daar, nog zeer wel bekent
zyn. Het is ook zeer Sagoe-ryk; behal-
en dat 'er in’t jaar 1691 ook nog eenige
nagelen gevonden, en uitgeroit zyn.

Behalven de voornoemde plaatzen heeft

men hier ook Goffasa (daar wy ook de
vost Bobane plagten te hebben) Telolo,
Gammacanorre ’s berg, en de bocht van
cauw, daar veel op gevaren word.

Het eiland Morotay, dat aan de Noord-
kant van ’t eiland Gilolo legt , is aan
beide de Koningen, in opzicht van het

vrugtgebruik ; toegestaan; dog ook daar
over konnen zy malkanderen veeltyds niet
verstaan, vernielende , dan de een, dan
de ander, moetwillig elkanders boomen.

Op dit Morotay is ook een berg, Tolo
genaamt , die in de vorige tyden zeer
sterk gebrand, en alles daar omtrent ver-
zengt heeft. De Portugeezen wisten veel
an dit Tolo te spreeken, en mogelyk
dat 'er hierna, onder de Kerk-zaken, nog
wel iets af zal gezegt worden.

Hier ontrent plagt het Koninkryk Moro
te leggen.

By Loloda, een Ryk mede op ’t eiland
Gilolo, plagt van ouds her ’t begin, of
de Poort der Moluccos, onder den naam
van Gnara Mabeno, gestelt te worden.

Het ander deel van ’t eiland Gilolo,
en geenzins het minste, word door den
Koning van Tidore, ’t zy met, ’t zy
zonder recht, bezeten.

Het legt in 't Oost-einde van dit ei-
land, of op den middel-hoek, en word

gemeenelyk de kust van Maba, Patani,
en
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en Weda, genaamt, over welke landen wy daar onder nader beschryven zullen.
breeder onder de zaken van Tidore zullen Deze zyn het groot eiland Boero
spreeken. Amblauw, Manipa, Kelang, en Boano,

De Princes Gamma-Lamma word voor geheel, zo verre de Mohhammedaaner
de oorzaak gehouden, dat die gansche aangaat. Op het groot eiland Ceran
landstreek, van Gammasongi af tot Ga- alle de Moorsche en Heidensche dorpen,
lele toe (de kust van Maba, en Weda, of alle de Oelilima ’s , ’t zy Mooren,
genaamt) aan de kroon van Tidore ge- ’t zy Heidenen, uitgenoomen eenige, die
komen is, gelyk ook een groot deel van onder de Koningen van Tidore, en
hare goederen in de landstreek Galele , Batsjan, staan. En deze gaven in de
en voor al in j’t dorp Gamma-lamma oudste tyden aan de zelven geen schat

ting, dewyl zy als vrienden aangezienmede op ’t eiland Gilolo ) plagt te
wierden; dog ieder dorp gaf tot erkente-leggen

nis maar twee of drie stroo-zakkenVan de eilanden aan dezen kant onder
Ternate staande, zyn ’er nog twee, Ma- En dit is nog zo lang niet geleden,

alzo een Koning van Ternate een dogterjauw, of Minjauw, en Taffoeri, de welke
van imant op Amblauw getrouwt, en(zo men zegt) in ’t jaar 1653 door Koning

Mandarsjah onder de kroon gebragt zyn. den vader Sengadii van Amblau (dat ook
Het eerste legt niet verre, en omtrent onder hem stond ) gemaakt hebbende,

tien of elf mylen scheppens van Ternate, Sengadji Cowassa kort daar aan het Sen-
hebbende niets aanmerkens-weerdigs in gadji ’s ampt van Manipa met geld van
zich; dan dat 'er 1695 in April nog ee den Koning van Ternate koft; van waar
nige nooten-boomen gevonden, en uit- hy zedert Sengadji Cowassa genaamt is.
geroit zyn; waarom hier wel een post- Egter verstonden haar Edelheden 167.
houder, om ’t sluiken te beletten, leg- den 28sten February niet ,, dat men aan
gen mogt dezen Koning eenige Hoewamohelezen

Het eiland Taffoeri, niet verre van van den Rooden berg overleveren zou.

daar, heeft aan zyn Noord-kant, een rif Op het eiland Honimoa staan eenige
dat van den eenen hoek tot den anderen MoorscheNegryen,en op 'teilandOmamede
doorgaat. Aan den Noord-kant is een bae vier zulke dorpen, Hatoehaha, Rchoemoni
daar men vyf en twintig of dertig vade- Cailolo, en Cabauw, genaamt, onder hem.
men waters goeden grond heeft; dog aan Wat het regt dezes Konings op Boero
de Noord-zyde is ’t maar twee en eer betreft; dat is al vry oud.
half vadem diep Onder Koning Bajang Ullab veroverde

Hier plagt op een berg een Spaansche Samarau, uit het vorstelyk huis van Tom-

vesting te wezen, die al vry sterk, en magola in Ternate, het zelve in ’t jaar
diens opgang zeer steil was; maar die 151i, na welken tyd verscheide groote
den 3osten April 1695 door den Vaandrig; mannen en na-zaaten van dit huis hier als
David Haak, begonnen is gesloopt te stad-houders des Konings van Ternate
worden, waar mede hy den eersten Mey geregeert hebben; onder welke Roeboe¬
gedaan kreeg. Hy trok den 3den Mey hongi, Samarau’s zoon, boven alle andere
’s namiddags ten twee uuren van Taffoe merkelyk uitgesteken heeft. Voor de
ri, en quam den zevende der zelver komst van Roeboehonoi aldaar , was de
maand ’s morgens ten zeven uuren eerst onder-koning Tarruweze de eerste, die
in Ternate. in’t jaar 1523 of 1524, by zyn vertrek

Na deze twee eilanden, gelyk mede naar Amboina, eenige gewesten van dien
na’t eiland Motir en de kust van Gilolo aan de kroon van Ternate cynsbaar
of ook wel naar den bocht van Cauw, maakte
op Gilolo, geschieden gemeenelyk jaar- Koning Baboe, die groote veroveraar
lyx eenige vaste onderzoekingen, door ziende naderhand dat Samarau ’s regerine
uitdrukkelyk daar toe afgezondene ge- daar vry slap was, zond ’er zynen zoon
volmagtigden, om alle nagel- en nooten- in’t jaar 1576 naar toe
boomen, die zy daar vinden mogten Zedert hebben de Koningen van Ter-
uit te royen, waar toe dan deze gevol- nate wel voorwending van recht op meer
magtigden ook eenig volk, om dit werk landen en dorpen op Ceram, Honimoa
uit te voeren, medenemen; maar het zou Hitoe, en elders in Amboina, al vry
veel beter zyn hier een vasten post, er stout en ongegrond, voornamelyk ten
eenige post-houders , tegen den sluik- tyde van de landvoogden, Lucassoon, en
handel te hebben, alzo men ’er dan wel Ottens, gemaakr; maar die Heeren heb-
zo gerust, als nu, op zou konnen zyn. ben de ongegrondheid van dezen eisch

Onder de kroon van Ternate staan ook verscheide malen zeer kragtig, en klaar
verscheide eilanden, en een menigte en voor al de laatste zeer overtuigende
van dorpen, onder de landvoogdy van aan Koning Hbamza getoont, wanneer
Amboina behoorende, en die wy ook hy in’t jaar 1638 met den opper-land-
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MOLU
voogd van Indien , de Heer Antoni van
Diemen op Hila gekomen was, met voor-
dagt om over deze landen en zyn Hoog-
heids regt daar op, eens besluitelyk te
spicken. Dog na dat de Heer van Die-
men dit voor af had laten gaan, en den

Koning zo pal doen zetten, dat hy 'er
niet meer van spreken konde, nog dorst
vond hy goed, uit een staat-kundig in-
zigt, en om te toonen, dat het ons niet
om ’t bezit van veel landen te doen was,
zelfs de landen op Ceram, daar de Ko-

gansch geen regt op hadde, en ookning
de Moorsche dorpen, onder Hatoehaba
op Oma, en onder lhamaboe, op Ho-
nimoa, behoorende, uit enkele vriend-
schap aan dien vorst, onder zekere voor-
waarden , die men hier na, onder dat
aar zien kan, te schenken; welke voor-

vaarde by hem niet nagekomen, en
waar by dan ook dat geschonken regt
vervallen is.

Om dat men nu na dien tyd nog zeer
veel spel, zo met dien vorst, als met
verscheide stadhouders zo van zyn Hoog-
heid, als van zyn vervanger, den Ko-

ning Marsjah, al gehad heeft, zo is
deeze laatste, om alle moeielykheden in

het toekomende af te snyden, te rade
geworden, om in ’t jaar 1652. den een
en dertigste January , by een verdrag
met den Heer Opper-landvoogd Reiniers-
soon, en de edele Hecren Raaden van
Nederlands India aangegaan, voor zich

zelven, en voor zyne navolgers, te be-
loven , na dien tyd geen Koninklyke
stadhouder meer in Amboina te zenden;

maar zyne zaken door den landvoogd
ldaar zelf, met byvoeging van zeker
inlander, die de gewoonte des lants ken-

de, te doen waarnemen ; al het welk-c

dan eindelyk by den opstand van Koning
Amsterdam in’t jaar 1680. geheel en al
met zyn ryk vervallen is.

Op de ingezetenen van de lust Hitoe
n Amboina, en op de zes Moorsche
dorpen, onder Larigue staande, plagten
de Ternataansche Koningen mede groote

eisschen te doen, en hun regt op die
van Hitoe daar op te grond-vesten , dat
Patti Toeban, een van hunne vier hoof-

den der kust Hitoe, toen hy met Koning
Zainulabedien op Java was, door dezen
vorst tot tiende lidt van zynen raad aan-

genomen was; dog zo dit al een regt
mogt zyn (dat het noit geweest is )
zo is , behalven de klaare bewyzen van
de Hitocesche Orangkaja's aan die van
Ternate , dat hier noit iet van gebleken
is, dit gansche regt by openbare gifte
van Koning Baboe, toen hy zelf op Hila
was , wegens een genooten dienst door
die van Hitoe zyn Hoogheit aldaar toen
aangeboden, geheel en al in jaar 1580
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met het quyt schelden zelf van alle tollen
’t geen verder in zyn leven gezien kan
worden) vernietigt.

De Koningen van Ternate hebben Hun rege
ook al zedert de veroveringen door Ko- op eenige

dorpenning Baboe, wat na het jaar 1512. zelf
op Solor.tot Solor toe, gedaan, eenig regt op

zommige dorpen van het eiland Solor
gehad.

Waarschynelyk zyn dit de dorpen
Aude en Sallelauvo geweest, die ook in

t jaar 1613 , wanneer wy ’t kasteel van
Solor, onder den Heer Apollonius Schot,
in ’t voorjaar innamen, verklaarden on-
derdaanen van den Koning van Ternate
te zyn, gelyk korten tyd daar na ook
andere van ’t eiland Solor deden, wan-
neer eenige, daar geen regt toe hebben-
de, en voor al zekeren Kaytsjili met drie

en dertig Coracora’s, eenige tollen en
andere regten hen quamen afvorderen;
die op deze verklaring door voornoemden
Heer Schot ook afgewezen zyn.

Behalven al de voornoemde eilanden,
by ons beschreven, als onder Ternate

behoorende , zo leggen nog wel dertig
of veertig, groote en kleene, hier en
daar langs ’t groot eiland Gilolo ver-
preid. Uit al het welke wy dan het
vermogen van den Koning van Ternate,
immers zo als ’t van ouds was (daar het
nu alles van de E. Maatschappy afhangt,
aan welke alles in’t jaar 1678., den der-
de Maart, door Koning Amsterdam zeer
legtelyk, met brief en zegel, opgedra-

gen is, behalven dat zy ook al de Mo¬
ukse Koningen naar haaren zin aan-
stelt ) ten naasten by konnen afmeten;
veshalven wy nu tot de Koningen van
Tidore, en ’t gene jtot hun ryk behoort,
zullen overgaan.

Maar eer wy van deze stoffe afschei-
den, dienen wy wat nader van verschei-
de zaken, de regeering dezer vorsten, en
wat hen meer is rakende, te spreken

Wat nu de wyze van bestiering der
Koningen van Ternate betreft, die kan
men aanmerken, zo als zy van ouds, of
z0 zy geweest is, zedert dat zy 't Moors
geloof aangenomen hebben.

Van ouds, en ten tyde dat zy nog
Heidenen waren, was de Koning alleen
geen bestierder des ryks, maar buiten

hem was ’er nog zyn Goegoegoe, of de
tweede des ryks , die onder ’s Koning-
hooger gezag alle de ryx-zaken bestierde,
gelyk in andere ryken de eersten dienaar
van staat gewoon is te doen.

Daar beneven was 'er ook een, die den

naam van Kapitein Laoet, of zeevoogd
droeg, en aan welken de zorg der zee-
zaaken gelaten wort

De derde staats-dienaar was de Kimela-

ha Marasoli, diens Titel, ofcer-naam van
staat
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men weten, dat hunne gemeene vergader-staat cigentlyk de Hhoekom of opper-
zaal, of wel ’t huis, daar zy in verga-richter van’t ryk was, en die met de

1derden, zodanig gebouwt was, dat intwee vorige heeren de drie grootste van 't
midden des zelfs vier groote Zuilen wa-gansche ryk, en wel de voornaamste be-

ge-ren, dragende het opper-dak van ditstierders van alles nevens den Koning,
bouw, en dat die vier Zuilen ool temaar egter zodanig niet waren, dat het
lyk in de ryx-vergader-zaal quamenin hun vermogen bleef, om alles naar hun

By elk dezer Zuilen nu had een iegewil en welgevallen te beheerschen, en
lyk van deze vier Heeren, verbeeldendeden onderzaat te dwingen ; want, om

zynzeer aardig de vier Zuilen des ryx,dit te beletten, waren ’er van ouds nog
ookbyzondere zit-plaats , van waar zyvier voomame en niet min aanzienelykc
dieblyken gaven, dat zy het warenmannen, verbeeldende als de Tribuni Ple-
desvoor de vryheid en geregtighedendebis, of de tien gemeens-mannen by

volles spreken, en die ten uitersten bezor-omRomeinen, of wel de staten des ryx,
gen moesten, op dat het zelve door denvoor ’s volks geregtigheit te waken; ja
Koning, en zyn Grooten niet mogt ver-zelf kan men hen in opzicht van den Ko¬
drukt wordenning, even als de Keur-vorsten in opzigt

Metter tyd ontdekte men egter, datvan den Roomschen Keizer, zeer wel.
de magt dezer vier mannen veel te grooten met veel grond aanmerken; aangezien
was, en dat ook zy zo wel hunne magtzy de Koningen gewoon waren te ver-
in opzigt van den Koning misbruikenkiezen, en in hun ryk in te huldigen.
konden, als dat dit van den Koning inZy waren vier in getal, en wierden
opzigt van het volk geschieden kon;Marasaoli, Limatoe, Tomagola, en To-
waar door zy, zo wel menschen als demaitoe genaamt. En, gelyk de eerste
Koning, en zyn Grooten, en dierhalvende bloem van den adel verbeeldden, zo
ook driften onderworpen zynde, ookwaren deze de bloem, en de aanzienelyk-
menigmaal zeer heilzame raad-slagen enste uit het volk, en men was ook wel
voorstellingen des Konings, of der Groo-gewoon hen alle vier Marasaoli ’s, maar
ten zonder reden of nit eigenbaat, of en-met dezen eenen Eer-naam, te noemen.
kelyk om den Koning te plagen, verwer-Hoe groot ook de magt des Konings
pen, en aldus het ryk, in de plaats vanen van zyn drie eerste dienaars van staat,
het te behouden, zeer ligt zouden kon-was, nog veel grooter egter was de magt
nen verderven.van deze vier-mannen.

Om dit nu weder te beletten, en denIn hun afwezen, of buiten hunne ken-
Koning nevens zyn Grooten, in dit opnis, en goed-keuring had de Koning,
zigt te gemoet te komen, en zyn Vorste-met die drie eerste dienaars van staat, geer
lyke Majesteit voor kleinagting te bewa-magt om over iets van belang te handelen
ren of wel zyn regt te handhaven, vondof te besluiten, veel min om het uit te
men goed , in tegenwigt van deze z0voeren, by aldien het den welstand des
magtige Heeren, de Soa Sivas, of welryx betrof.
negen andere dorps-heeren aan te stellenHet was ook niet genoeg, zo 'er een,
ten einde zy den Koning in alle zyne zaa-of twee in de ryx-vergadering tegen
ken beschermen, en hem indien raad nietwoordig waren; maar zy moesten ’er alle
alleen met hunne stemmen, maar, deste gelyk zyn, en zo ’er maar een ont-
noods, zelf ook met goed en bloed by-brak, moesten de zaaken zo lang opge-
springen, en zig allenthalven betoonenschort worden.

mogten voorstanders van zyn regt, en deDeze hunne magt ging zelf zo verre,
Koninklyke waardigheid, te zyn.dat zy niet alleen alles, by den Koning

Deze negen mannen, die mede by 'ten zyn Grooten, buiten hun kennis, of
volk zeer hoog geagt zyn, en als raats-51in hun afwezen, beslootten, of, zo zy

heeren van staat mede hun zitting in denadeelig voor ’t ryk agtten, afkeuren
vergadering hebben, hebben alleen ook heten verwerpen konden, maar, indien de
voorregt, om hunne dorpen, mede negennood het vereischte, hadden zy ook 't
in getal, aan ’t Paleis van den vorst tevermogen, om den Koning af te zetten
hegtenen weder een ander in zyn plaats te ver

Deze Heeren worden genaamt , dekiezen.
Kimelaha ’s Tamadi, Pajahi, Parnaca,Om deze hunne zo verre-gaande magt
Colaba, en de Gnoffa Manira ’s, dat is,wierden zy by de oude Ternatanen ook
hof-jonkers, Dico, Dico-Tsimi, Java,wel Fala Baha, dat is, de vier uit het
Tabala, en Tola-gnara, hoedanige naa-huis, of ook wel de Heeren des Huises,
men ook die negen dorpen, naar dezegenaamt, en dat in betrekking tot de
heeren, droegen; maar Colaba is 'er nietzit-plaats, die zy in de ryx-vergadering
meer, en daar van niet anders, dan dehadden.
bloote naam overgebleven, zonder datOm dit te keter te begrypen, moet
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men eenig volk daar toe behoorende
mecr vind.

Buiten deze voornoemde raaden van
staat, hebben ook nog hunne zit-plaats
in die ryx-vergadering vervolgens deze
vyf Sengadja ’s, of hertogen, te weten,
de Sengadja ’s Colabo, Tolocco, Molai¬
Tima, Molai-Coconorra, en Tobeleoe,
hoewel deze niet zo zeer een bessuitende,

als wel een raad-gevende stem hebben,
en dierhalven ook daar mede geen nadeel
aan een van die twee voornoemde tegen
den anderen gestelde Grooten des ryks en
gemeens-mannen des volks konnen toe-

brengen.

Zo was de aloude wyze van bestiering
in dit ryk, toen zy nog Heidenen waren;
dog na dat de Mohhammedaansche of
Moorsche Godsdienst hier, doorbrak,
heeft men zig daar aan niet gebonden,
maar zeer veel Geestelyke en Moorsche
Paapen mede toegang tot een stem in
dien raad gégeven, en dat zo sterk, dat
zy dik wils de wereldlyke vorsten in getal
tc boren gaan, voerende zulk een magt,
en overwigt van gezag, dat zy veeltyds
schreyeling over den Koning en de Groo-
ten heen zitten, en niet alleen alles naar

hunnen zin draaijen en wenden , maar

ook veel zaaken, die ’t ryk en ’t volk
zeer dienstig zouden zyn, verhinderen
en veel nadeelige zaaken in dien raad door

hun aanzien by ’t volk, ja zelf ooft by
den Koning, en de Grooten, opperen,
en doordringen.

Het beste egter, dat van hun oude
wyze van bestier nog is overgebleven
hoewel ’t metter tyd mede zeer in ver-

val raakte) is't regt van opvolging alhier
tot de kroon, ’t geen hier, even als in
veel Oostersche, en ook nog wel in ver-
scheide Westersche ryken, niet van den
ader op den zoon, maar op de broeders,

of wel op de broeders of zusters zoonen.
overgaat, op welke wyze dan wel een
en ’t zelve geslagt, of stam-huis aan de
kroon blyft; doch zodanig, dat het geen
vervolg in de regtnederdalende linie, maar
alleen in de zydc-takken, heeft.

Zo plagt het te wezen, toen de oude
ryx-wetten nog stand greepen, maar uit
de lyst der Koningen kan blyken, hoe
menigmaal dit door dwingelanden over-
tre is ; hoewel het nu met den laatsten
Koning, Tolucco, gelyk mede met den
Tidoreschen Eoning, Garcea, na de ou-

de ryx-wet weder in trein gebragt is;
waar van men nogtans zo kort van te vo-
ren het tegendeel in hun beider voorzaten
ziet. En ’t is aanmerkens weerdig, hoe
Saifoddien, Koning van Tidore 1675
staande houden dorst, dat Baressi, en niet
Ka’tsjili Sibori, Koning van Ternate,
volgens die oude wet, behoorde te zyn;
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daar hy, even als Sibori, tegen de wet,
Koning van Tidore geworden was.

Zy zyn ook in ’t verkiezen van hunne
Koningen juist altyd niet gewoon op't
regt der geboorte te letten , of den oud-
sten broeder, of zyn oudsten zoon te kie-
zen, maar laten hun keure ook veel op
de jonger zoonen vallen, voor al, als die
van moeders zyde van hooger geboorts Ook de

jongsteen Edeler afkomst zyn: want vermitsde
zoonenMooren buiten vier egte vrouwen, zo
vel tot

reel byzitten, als men voeden kan, enKoningen

verkorenvoor zo verre begeert, aan den man toe-
staan, en geen onderscheid tusschen de
kinderen der egte vrouwen, en der by-
zitten, maken, zo geeft dit aan alle de
zoonen dezer vrouwen, en byzitten van
den Koning, even veel regt tot de kroon,
en aan den vorst, of den koninklyke raad
de vryheid om uit de zoonen van’s Ko-
ninks broeder of zuster, na zyn dood zo
wel den jongsten, als den oudsten te
konnen kiezen, voornamelyk, als zyn
moeder een vrouw van een hooger, of
vorstelyke geboorte, en die van den oud-
sten van een veel lager rang, en af-
komst is

Sm nog een woord van de oude wyze
van bestiering, en de leden van dezen
ryx-raad , te spreeken , moeten wy hier
nog byvoegen, dat ons toeschynt, dat al
in Koning Zeynulabediens tyd in’t jaar
1495, toen hy tot Giri op Java was , de
voorname leden van den koninklyke raad
in negen voorname mannen scliynt be- anneer
staan, en ook zelf niet by dat net getal getal

der negengebleven te hebben , aangezien die vorst
yks-raa-gelyk wy elders in zyn leven zeggen
den ver-

aldaar eenen Pati Toeban den eersten, an- meerdert

zy.ders Pati Poetch genaamt, een van de
hoofden der kust Hitoe in Amboina, vin-
dende, en met hem als zyn nieuwen ge-
loofs-genoot een naauw verbond van
vriendschap makende, ten teeken van die
nieuw-gemaakte vriendschap, hem ook-
als het tiende lid van zyn koninklyken
raad aannam ; een eer-bewys uit aan-
merking van ’t welke die man, en de
Hitoeezen naderhand een hooge agting
voor de Koningen van Ternate, als hun-
ne geloofs-genooten gehad, en dat zelf
jok wel bewezen hebben, wanneer zy

by de komst van een Koning van Ternate
p Hitoe, of wel by andere gevallen,

aan den zelven eenig fraai geschenk van
beleefdheid, en uit eerbied, maar geen-
zins van onderdanigheid ( waar toe eenige
Ternataansche Koningen dit namaals heb¬
ben zoeken te trekken, aangeboden
hebben.

Wel is waar dat de looze KoningRegt der
Konin-Hbamza de Hitoeezen van dit zyn regt
gen vanop hen, als waren zy zyne onderdaanen Fernate

uit kragten van dat Pati Poeteh, door den tegen di-
N2 1LL.
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Baboe zelf 1580, wanneer hy, van devoornoemden Koning tot het tiende lid
Portugeezen listig in Ternate gevangenvan dien raad verkoren, en by hem aan-
genomen, en met een schip van daar ver-genomen was , heeft zoeken te overre-
voert, en tot Hila aangegiert zynde, alden, en hun wys te maken, dat die Pati,
deze tollen, en gewaande regten , aanzig zelven dus onder de kroon van Ter
die van Hitoe quyt gescholden heeft, uitnate begeven hebbende, daar mede ook
erkentenis van hunne edelmoedige, hoe-de gansche kust van Hitoe aan zyn kroon
wel van hem toen niet aangenomen, aan-gehegt, en cynsbaar gemaakt had; maar,
bieding, om ’t schip af te loopen, enten uitersten genomen, kon dit niet ver-
hem zo uit de handen van zyn vyandender, als tot dien Pati, of grave, en geen-
te verlossen.zins tot de kust van Hitoe, of de andere

Dat ook die van Hitoe dit regt noitbestierders van dat land, die dit maar als
erkent, nochte ook iets uit hoofde vaneen eer-bewys, en geenzins als een onder-
dien aan de kroon van Ternate hebbenderwerping van dien Heer, ik laat staan
willen betalen, of ergens van afstaan, isdan van hun zelven, of hun land, aan-
klaar genoeg 1637, en 1638 voornamemerkten, betrokken worden, behalven
lyk gebleken, wanneer, by aanwyzingdat ook die Pati noit zit-plaats in dien

invan s Konings landen in Amboina,raad gehad, nog niets van de regten, tot
tegenwoordigheid van Koning Hbamzazulk een raads-heerschap behoorende
en den opper-bevelhebber van Indien,genoten, en dierhalven zig ook geenzins
den Heer ntoni van Diemen, de kustdit regt, by deze en gene Koningen van
van Hitoe daar onder niet getelt, en alleTernate gevordert, onderworpen heeft.
ge-ëischte schatting door zyne stadhou-Het is wel waar dat de Ternataansche
ders van die van Hitoe veragtelyk gewei-Koning Baboe, na ’t veroveren van ver-
gert is, gelyk ’t geschenk, dat zy denscheide landen in Amboina door zyn stad-
Koning deden, ook noit anders dan eenhouder Samarau ( die wat slap was) zyn
Hhormat Siri Pinang (zo zy ’t noemen)zoon Roebobongi, die de zaaken wat meer
dat is, een eerbiedige aanbieding van Siribehertigde, in ’t jaar 1576 naar Amboina
Pinang, (zynde een zekere toegemaaktegezonden, en dat hy ook van die van Hi
vrugt, die men by grooten en kleinentoe, als waren zy mede onderdaanen des
aan iemand, die een ander bezoekeenKonings, wel eenige tollen gevordert
komt, in ’t eerst aanbied) genaamt is ;heeft, maar aan de andere zyde is 't ook
zedert welke tyd men ook nagelaten heeftwaar, dat dit door geweld, en niet met
deze snaar in het vervolg te roeren.recht, geëischt is; behalven dat Koning

DERDE HOOFDSTUK.

HEt Koninkryk TIDORE. Naam, rang, en macht dezes Konings. Die maar
een zonne-scherm voeren mag. Verdere zaaken, dezen Koning rakende. Landen
onder hem staande, en voor eerst Tidore. Vestingen op dit eiland. En welke nu nog in
Wezen, of geslecht zyn. De Vesting Tsjobbe, en Tahoela. Tidore bergagtig. Wat
de Koning voor de uitgeroeide nagelen trekt. De Papoesche eilanden, onder hem staan¬
de beschreven Veel zeldzaamheden , en fraeije horentjes hier vallende. En Graeuwe
Amber. ’s Koning landen op ’t eiland Gilolo. Zyn recht op de kust van Maba, We¬
da, en Patani. De Oelisiva ’s in Amboina, onder hem staande. En zyn verdere ydele
vorderingen. Naamen van eenige Koningen van Tidore. Koning Saiffoddiens onwet-
tige erfvolging. Beschryving van dezen vorst, zyn zeldzame aart. Lof van den Heer
Padbrugge over het dwarshooomen van dezen vorst, verdere vertooning van den imborst
van dezen Koning. Verbond van Koning Saifoddien 1667 met de E. Maatschappy
aangegaan. Zaaken met dezen vorst voorgevallen, en zyn dood. Kaitsjili Ceram, of
Hhamza Faharoddien, zyn navolger. Zyn dracht, verstand, enz. Groote kennis van
Naja Taroena, zyn eersten staats-dienaar. Door wiens toedoen Hhamza Faharoddien
Koning, en hoe hy van haar Edelheden beschonken wierd. Al te groote vriendschap der
landvoogden met deze Koningen nadeelig voor de E. Maatschappy, al te grooten macht
van een landvoogd over alle bedienden. Geschillen van dezen vorst met den Terna-
taanschen Koning Tolucco. Zeldzaam voorval tusschen een Sot van dezen Koning, en
Kapitein Schacht. Dood dezes Konings. Gargea iu zyn plaats gevolgt, anders Hassa-

noddien genaamt, die nader beschreven word. Zyn dragt. En kregelen Aart. Zeldzaam
voorval tusschen zynen Goegoegoe, en Koning Tolucco, over des eerstens Tulband.
Zyn verzoek aan den Heer Rooselaar op Batavia. Hy laat in weerwil van ons veel Chi-
neezen op Tidore komen.
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Godsdienst , Mantsoer , de Molukze
VAN HET Erf-prins, genaamt.

De landen , die eigentlyk onder den
Koning van Tidore staan, zyn deze na-KONINKRYK TIDORE.
volgende :

Het geheel eiland Tidore, waar op
Aast de Koningen van Ternate geen ander Moluks Koning eenig recht

voorwend te hebben.volgen die van Tidore in rang
en vermogen; en deze vorst De Papoesche eilanden staan ten deele
schoon zo magtig niet, als die onder hem, alzo de Koning van Batsjan

van Ternate heeft egter geen minder daar ook eenige dorpen leggen heeft. Een
moed en inbeelding van zich zelven, dat groot gedeelte van de Oost-kust van't
al menigmaal doorgestoken, en tusschen eiland Gilolo, Maba, Patani , en Weda
deze twee vorsten geen kleine moeijelyk- genaamt, erkent hem als Opper-koning,
heden (gelyk onder de zaaken van Ter en eindelyk ook (zo zommige willen)
nate nader blyken zal) verwekt heeft eenige dorpen op Keffing, zeker gewest,
En schoon hy zo veel volk, als de Ter- op ’t eiland Ceram, in Amboina; dos
nataan, niet opbrengen kan, zou hy ech- waarschynelyker alle de dorpen van Kef-
ter, indien de E. Maatschappy hem wil- fing af (waar onder dan Rarakit mede is
de laten begaan, om den Ternataan (ge- tot Werinama toe De Oelisiwa ’s, op Hoe¬
lyk hy menigmaal verzogt heeft) aan te wamohels West-zyde (op Ceram) ston
casten , den zelven geheel en al ver- den eerst ook onder Tidore; dog quamer
nielen. naderhand ook onder Ternate , die aan

Echter komen my tyden, ten bewys de Oost-zyde, en Oelilima ’s zyn.
van zyn macht, voor, in welke hy met Buiten deze landen maakt hy ook
zyn bondgenooten (gelyk voor al in ’t eenige ongegronde eischen op ’t eilandie
jaar 1638 bleck ) wel vyftig duizend man Mitarra, als mede op de stadt Gamma¬
te veld gebragt heeft, zo Maffey: Lib. 10. lamma, Toseho, en op ’t eiland Mak jan;
Hist. Indic. aanteekent. waar van reeds onder de stoffe van Ter-

Zyn gewoonelyke naam onder de Mo¬ nate genoeg, tot opheldering, en aan-
lukse Koningen van ouds her is die van wyzing, dat hy geen eigentlyk recht
Kie-ma Colano, of Berg-Koning, ge- daar op heeft, gezegt is, hoewel hy
weest. Mitarra, of Noorwegen, echter by oog-

De Koningen van Ternate geven voor luiking, noch blyft bezitten.
dat de Tidorees zo genaamt word, om Wat het eiland TIDORE aangaat
dat hy maar Koning van zyn land zynde. dit legt naast aan, dog wat be-Zuiden,
over geen ander Koning te gebieden Ternate, maar echter zodanig, dat Mi-
heeft; maar dat is geheel mis, alzo ver- tarra ’er tusschen beiden is, hoewel dit
scheide Papoesche Koningen onder hem lidore nog wat nader, dan Ternate, aan
taan. De ware reden van dezen naam den Evenaar legt.
schynt veel eer deze te zyn, om dat de Men gist, dat het land zelf niet boven

¬Koningen van Tidore in oude tyden hun een half uur, of drie quartier uurs van ’t
hof in ’t gebergte van Batoetsjina plagten eiland Ternate af is, hoewel het dorp, of
te houden. vlek Tidore (dat zig in 't Oosten den

Zy mogen , ten teeken van hunnen hoek om vertoont) wel drie en een half
staat, en uiterlyke pracht, maar een en¬ uur ’er van daan legt. Het is ook in zynen
kelen zonnescherm , ’t zy te lande, ’t zy omtrek wat grooter, dan Ternate, en
op hunne Coracora ’s, voeren, vermits dit daar zyn 'er, die meenen dat het wel tien
anders een groote hoon voor den Koning mylen groot is; dog na myne gedagten,
van Ternate zyn zou. ontloopen zy malkanderen niet veel

Als de Koning van Tidore op Ternate Hier plagten wel eer, in’t jaar 1610
komt, zo word zyn Hoogheid van een drie voorname sterkten te zyn, die Ta-
huis, keerzen, olie, en verdere noodt- hoela, Romi, en Marieco , genaamt
lykheden, en ook van een Ledekant met wierden.

zyn behangsel, en van honderd ryxdaal- De eerste lag naar ’t Oosten toe, niet
ders, door de E. Maatschappy voorzien. verre van de dorpen Tagoya, Tommelau,

Zyn lyfwacht bestaat uit een Zergeant en Soacconorra, die zig alle van 't Zui-
twee Corporaals, en twaalf Hollandsche den naar ’t Oosten uitstrekken, gelyk
Soldaaten, die hem over al verzellen Tahocla naast Soacconorra ook zo ge¬
Zyn gewoone Titel is Kaytsjili Maloko. strekt legt, en zich dus op een hoogte
dat is, de Molukse Erf-prins, dog in de in de stad vertoont. Deze vesting heeft
openbare schriften word hy Melkeddien. vyf bolwerken van ouds gehad, was
of Melkdeyaanseh Mantsoeri Kaytsjil sterker , dan de andere, en plagt met
Maloko, dat is, de Koning van den zestig Spanjaarden, acht of tien Pampan-
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Het is ook van fruit- en andere-boomengers bezet, en van tien metaale stukken

zeer wel voorzien; dog de Sagoe moe-voorzien te zyn.
ten zy meest op Batsjan, en elders, haa-De Tweede, in ’t Westen gelegen, en
len.’t oud kasteel der Portugeezen geweest,

Koning Suifoddien, die vry streng, enwierd Romi genaamt, en is in’t jaar 1605
sterk voor de neerstigheid was, begeerde,door Kornelis Sebastiaanssoon onder-zee-
dat de Tidoreezen ’t land zouden bou-voogd van Steven van der Hagen, ingeno¬
wen, of dreigde hun anders de linker-men, naderhand weder verovert, her-
hand af te kappen, zedert welken tydstelt, en met dertien Spanjaarden, nevens
men onder hen ook veel ryst heeft begin-eenige inlanders, bezet, en weder met
nen te teelentwee stukken voorzien.

Hier plagten ook veel nagel- en Noo-Het had op strand nog een halyc-maan,
ten-boomen te wezen; dog de zelve zynwaar op gemeenelyk vyf stukken lagen.
in’t jaar 1657 (volgens mondeling ver-Het derde , Marieco, lag mede in ’t
prek tusschen den landvoogd Cos ,enWesten omtrent het dorp Toloa, in ’t ge-
Koning Saifoddien, met zyn Grootenzicht van de stadt Gammalamma. Het
mede uitgeroeit, waar voordeze vorst metwas in zich zelven een stedeken, met
zyne Babato ’s, of ryx-raaden, twee duisteene muuren omtrokken, van twec bol-
zend en vier honderd ryxdaalders komtwerken (waar op twee stukken lagen
te trekken.voorzien, en met veertien Castiliaanen,

Onder dezen vorst staan mede eenigeen eenige Pampangers bezet
van de Papoesche eilanden. Dat de zelveHet is zeer waarschynelyk, dat de zelve
nog niet al te lang, nog al te wel bekentin oude tyden door de Castiliaanen ge-
gewecst zyn, blykt eenigzins uit denbouwt zyn, na welker vertrek de Ko-
last harer Edelheden, den 14den Januaryning Saifoddien in’t jaar 1664 aangeno¬
in’t jaar 1671 aan de regeering in Ter-men had, alle deze vestingen, op ’t ver-
nate gegeven, waar by zy bevel gaven,zock der Ternataansche regeering (mits
om naaukeurig daar na te vernemen.dat hy drie honderd ryxdaalders daar voor

Deze cilanden leggen zeventien ofvan de E. Maatschappy trekken zou te
achtien mylen van Nova Guinea, of vanslechten ; dog de twee vastigheden Ta-
den hock van Onin dicht by ’t eiland Sa-hoela, en Tsjobbe zyn blyven staan, al-
lawatti, dat mede daar ontrent, en dichtzo die Koning Tahoela tot zyne verblyf
by ’t land van Sergile, dat den Noord-plaats van haar Edelheden verzogt had,
hoek van Nova Guinen uitmaakt, en metdie dat zyn Hoogheid, by hun schry-
een lange snuit be-Oosten ’t eiland Gilo-ven van den 19den January in’t jaar 1666.
lo, en de Papoesche eilanden, eindigt.ook toegestaan hebben, niet begeerende

Men heeft, om op Onin, dat mede on-dat 'er van ’t slechten van Roini, en
der Tidore staat, te komen, wel drie da-Tsjobbe meer zal gerept worden, maar
gen met een Coracora, als men van Ti-gelasten, dat men die op een half mans
lore vertrekt, werk.engte zal laten blyven, en dat men aan

Een van de voornaamste dezer eilandendien vorst maar twee honderd , in de
is Waygamma, waar op twec byzondereplaats van drie honderd ryxdaalders, ge-
ryken, en twee byzondere Koningen zyn.ven zal.

Het een word Messowal, en ’t anderTsjobbe, aan den Noord-kant gelegen.
Waygamma genaamt. Als men van Ha-is die vesting, waar in ’s Konings Euro-
tilen (een dorp op Ceram) recht Noordpiaansche lyfwacht haar verblyf heeft, en
Noord-Oost aan stevent, kan men hetwaar in dit volk voor al, om op het
in elf of twaalf mylen (alzo het van dendoen, en laten van dezen vorst te passen,
hock, Hatoe Alau, op Cerams Noor-en daar van tydig berigt te geven, ge-
kust, niet verder afgelegen is) op zyrlegt is
gemak bezeylen. Het legt wat voorby,Het legt ontrent drie honderd roeden
en Waygamma zeer na by ’t eiland Oebi,van Tahocla; dog ’t heeft niets van de
in ’t Westen, daar ’t ander dorp in ’tgedaante van een kasteel behouden, be-
Oosten legt ; dog Waygamma is volhalven den blooten naam , en nog eenige
rotsen en klippen, ja by na niet andersvervallene muuren.
Het doip Messowal word van anderenTahoela in tegendeel is nog vast be-
ook wel Roemah Sowal, en Meixowal,muurt, en is lang door Koning Fabarod-
genaamt. Onder dit dorp en Way-dien bewoont geweest.
gamma, behooren nog verscheide andereVan de vastigheden Tahoela, of Romi,
kleine, gelyk mede het dorp Hote, ophebben wy noit eenig bezit gehad.
Cerams Noord-kust.Het land van Tidore in zich zelven is
Die van ’t eiland Ceram-Laoet, be-Oostenbyna, in opzigt van zyn uiterlyke gedaante,

’t eiland Ceram, zyn gewoon wel meestals dot van Ternate, zynde aan de Oost-en
van de twee dorpen, Keliloeboe, en Roe¬Noord-kant mede vry bergagtig.
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mah Tameri, naar ’t eiland Cubiai om
Massoy (zekere speceryagtige schors) te
vaaren. Om deze reis te ondernemen,

stellen zy hunnen cours eerst naar ’t ei-

land Goram, en Coessoeboewi, van waan
zy nog wel twee of drie dagen Noord-
Oost op zeilen moeten, na welken tyd zy
op den hock van Nova Guinea, Onin
genaamt, gekomen, het dorp Roemah
Batoe, daar zig de Koning onthout, ont
moeten.

Men handelt daar niet, dan slaven, ge
lyk ook in de drie dorpen, Caras Batoer,
en Enkeki, die naar ’t Oosten leggen

dog ’t eiland Cubiay legt nog wel ze
Oostelyk, als deze dorpen, zo dat Cu-

biay wel drie of vier dagen zeilens van
Ceram geoordeelt word. De meeste Mas-

soy valt hier.
Dit eiland nu naar ’t Oost Noord Oosten

wort door zeer wilde menschen bewoont,

alwaar die van Ceram-Laoet van dit woes
volk de specery-schors , Massoy, voor
Tamboekze zwaarden, spiegeltjes, er
eenige slegte kleeden, inruilen.

Het is een volk zonder eenig bestier,
dat maar in ’t wild henen leeft, en zeer

wel na de Papoa ’s gelykt; dog zy vallen
doorgaans vry kloeker van gestalte. Men
kan hen ook nietnaar de bosschen krygen,

om de Massoy in ’t gebergte te haalen,
voor en al eer men hen eerst ter degen
met drank beschonken, en den buik vol

gegeven heeft. Zy waren in de eerste
tyden nog zo dom, dat zeker Kapitein
Sinoos, van Ceram-Laoet, hen zeer aar-

dig met een grooten spiegel (terwyl men
bezig was om de Massoy op piys te zet-

ten) wist te bedriegen , doende zeker
perzoon achter hem, en achter de genen,
met welke hy dong, vlak tegen over dien
spiegel staan, die dan, als het tyd was,

met het hoofd maar knikte, waar op
Sinoos hen dan wysmaakte, dat hun groo-
re God, Lewata, in dien spiegel woo-
nende, belastte de Massoy daar voor te
geven; dog als zy naderhandt dit bedrog
gewaar wierden, hebben zy dezen Sinoos
den hals gebroken

Na dit eiland Cubiay nu vaart men

niet alleen van Ceram-Laoet, maar ook

van ’t voornoemd eiland Waygamma
dat voor een der grootste Papocsche
eilanden gehouden word

De gemeene tochten van Ceram na

Waygamma zyn wel zo, als wy die be
schreven hebben; dog in 't Oost-Moesson

kan ’t egter wel gebeuren, dat men schoon
Noord-Oost aan zeilende, nog wel zeven
of acht mylen bewesten Waygamma ver
vallen kan , hoewel de stroom, zo ras

men maar onder de wal is, om de Oost
loopt. Anders kan men het van Ceram

met een brave koelte in een halven dag
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hoewel ’t zomtyds wel wat langer aan-
loopt) bezeilen.

Het is wel zestien mylen lang, en, na
de gedagten van eenige Stier-lieden (die
er verscheide malen geweest zyn) vry
grooter, dan het ciland Boero, dat om-
trent Amboina legt.

Verscheide lieden, die ’t meer dan
eens gezien hebben, wisten my te zeg-
gen , dat zy ’er geen hoenderen nog
visch, maar wel zeer fraaie zee-horentjes.
Krocodillen of Caymans, en slangen ge-
vonden hebben, waar mede de inlander
(alzo daar geen andere spyze valt) ge
woon is zich te behelpen , waar uit men
oordeelen moet, dat het hier vry slecht
te leven is.

Als men van hier op Onin gekomen,
en wat verder Noord op geloopen is,
komt men by Tanah Moy, een zeer
groot land, gelyk daar Sergile geheel of
t einde van die Noordhoek legt. Ieder

land heeft daar zyn byzonderen Koning,
en die van Onin staat onder den Koning
van Messowal, gelyk die weer onder den

Koning van Tidore.
De inwoonders van dit land steken een

gat dwars door de neus, en dragen ’er
zo mannen, als vrouwen) cieraads-hal-
ven, een Haanen-veder in.

Het dorp Messowal is Moorsch, dog
de verdere ingezetenen van ’t eiland Way-
gamma zyn Heidensch.

Op Messowal vallen Paradys-vogels
hoewel zy daar van een ander land, ge-
lyk wy elders toonen, gebragt werden
en ook zeer fraaie Peerlen. Ja ’t woord
Messowal beteckent , in de Papoasche
taal, een Peerl. Ook vallen ’er vogel-
nestiens, (dog wat vuiler, als de Terna-
taansche) Schild-padden, en de koning
der Paradys-vogels, dien wy elders nader
beschryven

Behalven dit eiland is 'er nog een, dat
gemeenlyk Waygehoe, dog van andere
ook wel Wardjoe, genaamt word. Hier
alleen valt die soort van Paradys-vogels,
die half wit, en half swart zyn.

Op Messowal zyn ook rivieren; dog
wat verre afgelegen, en uit vreeze voor
de roovers van Nova Guinea, of wel
van Sergile (dat wel zeventien of achtien

mylen van daar legt) durven zy geen
water zo verre gaan haalen.

Zulke cilanden nu, zo groote als klee-

ne, zyn ’er meer van welke zommige
tusschen Gilolo’s Zuid-zyde, en Cerams
Noord-kust, dog andere omtrent Nova
Guinea’s West-zyde gelegen zyn.

Alle deze Papoasche ingezetenen zyn
groote en zeer befaamde roovers, voor
welke die van Ceram (daar zy ook meest
aankomen) uitnemend bang zyn.

In’t jaar 1653 quam de Koning van
t Pa¬
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een Kabinet verzamelt heeft, gelyk dat’t Papoasch eiland , Salawatti, uit last
ook ten deele in’t jaar 1722. te Am-van den Koning van Tidore, met vyftien
sterdam verkogt is.Coracora’s op ons volk, zich op Ceram,

Dus heeft deze Koning van Tidoreen op de kust van Hitoe, onthoudende,
Garcea genaamd , ook cens een stukrooven, en dit deed hy juist, terwyl onze
Amber, als de bol van een hoed, aan denHongi, of oorlogs-vloot, in de Papoa
Heer Claaszen vereert , dat egter bysche eilanden omsworf, om hen te gaan
zeker ander groot stuk van honderd enopzoeken, en in hun eigen nest aan te
twee en tachtig pond (honderd zestientasten.
duizend en vier honderd gulden waardigIn ’t jaar 1680. belasten haar Edel-
geschat, voor reekening der E. Maat-heden, den zes en twintigste January,
schappy, zo in de Ambonsche Rarircit-die van Amboina, op de zelve wel te
kamer van de Heer Rumpbius aangehaaltkruissen; ’t geen zy, en die van Banda
word, ’t geen tot Amsterdam in plaatzo wel deden, dat de Koning van Ti-
Fgebragt is,) op geenen deele haalendore aan haare Edelheden (zo uit hun
kanschryven van den negen en twintigste

In’t jaar 1693. kreeg Koning Saifod-December in ’t jaar 1699. blykt) daar
dien een stuk Amber, van honderd enover klaagde, verzoekende, dat dit voor¬
vier en negentig pond, uit de Papoaschetaan mogt belet worden.
eilanden, waar voor (zo men my berichtNiemant van alle de Molukse Konin-
heeft) van wegen de E. Maatschappygen mag, volgens ’t onderling verbond
elf duizend Ryxdaalders geboden is Hetby hen gemaakt, op deze eilanden, dan
geleek t'eenemaal een Schild-pad zonderalleen die van Tidore, vaaren, die jaar-
kop te zyn.lyks wel achtien of twintig Coracora’s

In ’t leven van dien zelven Koningderwaards zend, om de schatting van Sla
zyn, omtrent 1698. of 1699, nog ver-ven, schoonen graeuwen Amber, Caret
cheide andere groote stukken AmberWasch, Peerlen (die ’er zeer schoon
daar gevonden, die hy aan den Ambonschenvallen ) en meer andere waaren, van daar
Kapitein der Chincesen Lin-Tbiangko metop te haalen.
speelen en dobbelen verloren heeft ; waarMen heeft 'er ook zeer fraaie zee-
uit naderhand nog een groot geschil tus-horenkens, keurlyke zee-gewassen, en

schen zeker landvoogd en dezen Kapiteinzelfs verscheide zoorten van die fraejig-
ontstaan is.heden, die ik noit in Amboina gezien

De Heer Claaszen heeft kort voor zynheb.
vertrek ook een stuk Amber van honderdHet is zeker, dat de koning van Ti-
en drie en dertig oncen (zo men my be-dore, zo aan den landvoogd Rooselaar,
richt heeft) voor zes honderd en vyftigals aan den Heer Claaszen, verscheide
of zeven honderd Ryxdaalders van Ko-schoone geschenken van deze horenkens
ning Garcea gekogt, en ’t zelve voor zyngedaan, en de Heer Rooselaar een Kabi-
afscheid uit Ternate ook aan de E. Maat-net van die seldzaamheden gehad heeft,
schappy aangeboden.voor ’t welke zeker Schipper, die ze in

Op’t groot ciland Gilolo heeft deze ’s Ko-t bywezen van een van myne goede
ningsKoning ook zeer veel landen. Hy geeftvrienden daar zag , vier duizend ryxdaal-
anden op

ook voor recht te hebben op Toscho;ders te vergeefs geboden heeft, een blyk. eiland

dog die eisch is zeer ongegront; maardat hier onder zeer keurlyke, en mogelyk Gilolo.

eenige dorpen bezuiden Toseho, langsnog veele by de liefhebbers onbekende
de Oost-zyde der straat Patientie gelegen.stukken, moeten geweest zyn.
en Tomieuw, Cajassa, &amp;c., tot Joditoe,Ik heb in’t jaar 1713. by dien Heer
mitsgaders Sayfi Mardi, Wamma, Go¬op Batavia moeite gedaan, om dit Ka-
roa, en Froja, die zig, nevens meerbinet eens te zien; dog alzo hy toen
andere tot Taffoma, en Tasungo uit-genegen was na ’t vaderland te gaan, en
strekken, komen hem toezyn meeste goed (waar onder ook dit

De kust van Maba, van Patani, enKabinet) al gepakt stondt, zo betuigde
van Weda, op Gilolos Oosterlyke zydezyn Edelheit my, dat ’t hem onmogelyk
by andere in 't Zuiden geplaatst), bezitwas my dit te toonen.

hy tegenwoordig mede , ’t zy met, ofDe Heer Claaszen was zelf geen lief-
zonder recht, en hoewel hy uit de voor-hebber van horentjes, gelyk wel de Heer
waarden des verbonds, tusschen de E-Rooselaar, dog nam die egter aan, om
Maatschappy, zyn Hoogheid, en anderedeze en gene Heeren van de Hooge rege-
Molukse Koningen, gemaakt (waar byring van Indie, en die weer andere Hee-
de vaart op de Papoesche eilanden alleenren in ’t vaderland, daar mede te voor-
aan hem toegestaan word) ook trekkenzien; want van de Heeren op Batavis
wil, dat dit zig mede tot de kust vanweet ik 'er geen , dan alleen den Heer

Maba, en de verdere kusten daar om-Douglas, die voor zich zelven daar van
trent,

En graeu-

wen Am-
ber.
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zyn regt trent, uitstrekt, zo legt dit egter daar
op de kust geenzins in opgessoten, gelyk de Heer
van Ma- Padbrugge dit wel klaar aan zyn vervan-
ba, Pata¬

ger , den Heer Lobs , voorgchouder
ni , en

heeft; dog egter laat deze vorst niet na,Weda.
zich dat meer en meer aan te matigen
behalven dat ook deze en gene land
voogden in der tyd aan de Koningen var
Tidore nu en dan in dit stuk zo vee
hebben toegegeven (waarschynelyk da
zy wel wisten, waarom, en waar voor;

want zulke groote klompen van schooner

graeuwen Amber krygt men zelden voor
niet) dat zy nu al volkomen daar van in
't bezit geraakt, en volslagen meestei
zyn; van al het welke men nogtans de
Brinces Gamma-Lamma de voornaamste
mede-werk ster oordeelt, alzo door haar
toedoen die gansche streek van Maba

Patani, en Weda, aan de kroon var
.Tidore gekomen is, gelyk wy bevoren-

reeds gezegt hebben

Ik heb een Kaartje van dit land, dog
keure best, het hier niet by te voegen;
om andere geen bericht 'er af te geven

Ook vertoont zig daar een groot geta
van klcene eilanden, van de welke ’ei
wel twintig met hunne naamen, en wel
veertien of vyftien zonder de naamen uit-

gedrukt staan, en die ook verscheide
maalen door ons volk, dog met het uiter-

ste gevaar, en veel tegenspoed, bezogt
zyn.

My heugt dat ik in’t jaar 1707. een
Stierman gesproken heb, die in ’t jaar
1706. wel zeven of acht maanden na

deze kusten uitgeweest was, wel voor-

namelyk om nooten- en nagel-boomen
welke eerste ’er zeer schoon, uitnemend

tegroot en overvloedig vallen, uit
rojen; maar hy quam dood-krank, en
veel anderen blind, van daar, verklaren-

de dat zy daar in doods-gevaar, zo we-
gens de menigvuldige Riffen, als wegens
de sware en gedurige stormen, geweest
waren , gelyk ook zommige van zync
malkers het leven daar gelaten hadden

Ook hadden zy ten dien tyde nog ver
scheide onbekende landen daar ontdekt,
waar van wy veele zaken , ons be
keent, om goede redenen voorbygaan
Hy had daar niet dan zeer woeste vol-
keren gevonden, en ook cenige der zelve

op Batavia gebragt, daar zy op ’t eiland
Edam geplaatst zyn.

Deze Stierman, in ’t laatst van dos
Heeren Cojets regeering in Amboina ge
komen, verhaalde my, dat die Heer
hem, tegen al zyn zeggen aan, zocht te
overreden, dat hier ook goud viel, hoe
wel hy my verklaarde niets , dat 'er na
geleck, daar gevonden te hebben; wes-
halven die Heer door anderen in deze za
misleid zyn.

I. DEEL
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HeeDe Koning van Tidore plagt ook
van alle de Oelisiwa’s, ’t zy Heidenen
’t zy Mooren in Amboina, te zyn.
stonden, niet als slaven, maar als vrien
den, onder hem ; waarom elk dorp ook
maar twec of drie stroo-zakken aan hem

tot cen erkentenis gewoon was te geven.
gelyk daar weer alle de Oelilima’s dit
ook aan den Koning van Ternate deden

Deze vorst is ook Heer van Noord-
Keffing op Ceram, welk recht hy veel
jaaren herwaards zelf tot Rarakit, en
verder, oesfent. Altoos ’t is zeker dat

de Tidoreesche Koning, Kaytsjili Goron-
talo, in ’t jaar 1633. (uit kragt van dit
zyn recht) op Oost-Keffing quam, en
eenig volk van daar haalde, om dat mede
na Ternate te nemen, alwaar hy met de
dochter van Koning Hhamza stond te
trouwen. Zedert dien tyd hebben 2y
dit recht al meermalen geoeffent, hoe-

wel de E Maatschappy dit geenzins goed
gekeurt heeft, gelyk dat klaar uit het
verbond van die van Rarakit, in ’t jaar
1670. met ons aangegaan, en onder de
zaaken van dit dorp, in de beschryving
van Amboina, gezien kan werden, daar
blykt, hoe zy vergiffenis : wegens de
Homagie, kort te voren aan Koning
Saifoddien gedaan, (tegen onze vorige ver-
bonden aan) verzeeken.

weKoning Saifoddien maakte ook
recht op de Ceramse Alfoereezen

wilde Berg-boeren; dog den zever n

twintigste December, in ’t jaar 1673
schreven haar Edclheden aan die van

Amboina, dat, zo de Alfoereezen, als
de Strand-volkeren , geen van beide de

zyne, maar hare onderdaanen, waren,
waarom hy ook naderhand aan den Ko¬

ning van Messowal belast heeft, dat hy

zich aan de Oost-Cerammers niet vergry-
pen moest, zynde het te wenschen, dat

vathy dien last ook aan zyn volkeren

Weda, en anderen gaf Het zydan

hier mede zo ’t wil, het is zeker, dat

de Koningen van Tidore hedensdaags
zich als Heeren van alle die dorpen van
Ceram, van Kesfing af, benoorden en
bezuiden, tot Waroc, en Haroemeten
toe, aanstellen.

Waarschynelyk hebben zy van dit
recht al, zedert de veroveringen, dooir
Kaytsjili Salama, in’t jaar 1570 op Boero
en Ceram gebruik gemaakt, zonderdat ik
weet, wanneer het zyn begin genomen
heeft, of waar het uit gesprotenis; dog zyn
macht hier over is in ’t jaar 1700. eerst
recht begonnen , toen hem dit alleen
onder het opper-gezag der E. Maatschap
schappy toegestaan is

Hy plagt ook voor te geven op eenige
Zuid-Ooster eilanden, onder Banda staan-

de, zulk een recht te hebben; dog vol-
gens
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gens ’t schryven harer Edelheden van den Koning, die toen stierf, maar wiens naam
negen en twintigste December in’t jaar ik niet uitgedrukt vinde, wetende alleen
1699, aan die van Banda, had zig die dat hy door eenen Kaytsjili Gnarilama
Koning nu met alle de eilanden, van vervangen is.
groot Ceram af tot Goram toe, of wel In’t jaar 1633 is Kaitsjili Gorontolo,
met die ’er tusschen beiden lagen, laten Koning van Tidore geweest, en in’t jaar
vergenoegen, zo dat alle de andere eilan- 1638 was Kaitsjili Ngano verdreven Ko-
den tot Tenimbar Oostwaart, en verder ning van Tidore met Koning Hbamza
alle de Westelyke, aan de E. Maatschap- op Hila.
py zoudan blyven. In ’t jaar 1653 was Saidi, of Sjahid

Wat nu de zaaken van Tidore, zelf (dat is, een Martelaar, of bloed-getuige
ook van de oudste tyden af, betreft, die hier Koning , van welken hier na ook
zullen ons vervolgens, met hare nette zal gesproken worden.
aaren, in ’t verhaal der aloude zaaken In plaats van dezen Koning is in’t jaan
van Ternate, hier na in ’t breede voor- 1657 Sulthan Saifoddien gevolgt.
komen. Ook zullen wy daar ontdekken. Hy wierd gekoren tegen de oude Mo¬

wat 'er tusschen de Tidoreesen, zo ge- lukse Costumen, en ryx-wetten, alleer
durende de komst der Portugeezen, en door toedoen der E. Maatschappy , want
Kastiliaanen, als gedurende de komst on- anders moest zyn ouder broeder, Goranja,
zer zec-voogden en in den tyd van onze gekoren geweest zyn. Egter heeft hy
landvoogden in Ternate, in de gansche (gelyk uit een brief van den Heer Cos
Moluccos voorgevallen is. van den 21sten July in’t jaar 1657 te zien

Nu ontbreekt ons niets, dan nog een is) moeten beloven , dat na zyn dood
woord van die Koningen van Tidore, niet zyn zoon, de Prins Ceram; maar de
die wy gekent hebben, te spreeken. voornoemde zyn ouder broeder ; volgens

Een nette lyst van deze Koningen, ge- het oude volg-recht) in zyn plaats komen
lyk wy naderhand van die van Ternate zou; dat egter niet geschied is; gelyk de
vertoonen, hier op te geven, is ons, al- Prins Goranja, en de Grooten toen al
zo wy ’er noit zo een gezien hebben, on- vreesden, hoe dier hy dit ook beloofde,
mogelyk. en schoon hy, by ’t aanstellen van een

De oudste, die my van deze Koningen Koning van Ternate in’t jaar 1675 (zo
voorkomt, is Sulthân Noereddien (dat is voorbarig zyn vonnis ontrent zyn eigen
t Licht des Godsdiensts in’t jaar 1343 zoon wyzende) gezegt had; dat zekere
geweest, van wiens bedryven wy onder Baressi, en niet kaitsili Sibori, volgens
dat jaar onder de zaaken van Ternate de ryx-wetten; volgen moest.
sprecken. Dit was een vorst van veel verstand;

Na dezen komt my Hassan-Sjah (dat maar ook wys in zyn eigen oogen, en
is, de goede Koning) in’t jaar 1372 hier door zeer kregelig, licht-geraakt,
voor, die met een dochter van Gapi Ba- en zeer eigen-zinnig, zo tegen de Ko-
goena den eersten, Koning van Ternate, ningen van Ternate, als tegen de E-
gelyk zyn broeder, Kaytsjili Rampala, Maatschappy, als hy maar gelegenheid
met de Princes, hare zuster, trouwde. vond, om het te konnen toonen.

De naaste aan hem ontmoet ons Sulthan Hy word voor den verstandigsten , en
Almantsoer in’t jaar 1512, wiens dochter geleerdsten in de gansche Moluccos ge
wy zien zullen, dat met den Ternataan nouden, dat hem ook zo trots, en op-
schen Koning, Bajang Uslab, getrouwt geblazen maakte, dat hy al zyn woorden
gelyk de andere aan den onder-koning als Godspraaken hield, en die van alle
van Ternate, Kaytsjili Tarruwese ver- andere, daar hy wat over te zeggen had,
looft was ; dog welk huwelyk geenen ook zo dede erkennen. Zyn styl van spre
voortgang had. ken en schryven was zeer duister, vol

Deze Koning Almantsoer was het, die bewimpelingen, gelykenissen, zinne-
alleerst den Spanjaarden, niet lang na dat beelden, en raadselen, zo dat men me-
Bajang Ullab de Portugeezen in Ternate nigmaal, om met zyn Hoogheid te regt
ontsangen had, een verblyf-plaats op Ti te geraken, eerst weder even duister te-
dore gaf; en men wil , dat de Portugee- gen hem spreken moest, ’t geen hem dan
sche landvoogd, Gursias, hem door ver noodzaakte zich klaarder te uitten.
gif in’t jaar 1527 uit de wereld gehol Hy was trots, en de Spaansche groots-
pen heeft. heid, en trant van leven, hem zeer ei-

Wat haspelingen, geschillen, en oor- gen, waar van hy ten eersten blyk gaf,
logen 'er tusschen alle deze, en hunne belastende, kort na zyn komst tot dekroon,
nazaaten, ook in latere tyden met de zyn gezant 1668 uit Ternate, derwaards
Hollanders, en hun geweest zyn, zullen hy wilde, en in ’t byzonder naar Am-
wy hier na mede op zyn plaats zien. boina, te vertrekken, tegen welke in-

In’t jaar 1626 of 1627 leze ik van eenen breuk haar Edelheden by schryven van 't
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jaar 1663 den 11. January ordre zo om- der Chinczen, Limtbiangko, gegeven heeft,
die hem menige schoone veder uit zynentrent zyn vertrek, als omtrent zyne te
staart heeft geplukt, waar van die schoo-rug-reize gestelt hebben, uitdrukke-
ne stukken van Gryzen Amber, in be-lyk gebiedende , dat dit voortaan niet weer

geschieden moest. Hy hield zeer veel taling van zyn schuld aan den zelven ge-
geven, en naderhand nog zulk een schen-van den uiterlyken glimpen eere, die men
dige twist-appel geworden , geen slegtehem aandeed , ’t geen met voorzigtig
bewyzen geweest zyn, alzo zy eenigeheid geschieden moest, aangezien, als
duizenden ryxdaalders bedroegen, ookmen hem deze of gene byzondere eere

was hy vry sterk tot den drank genegen;tweemaal bewezen had, hy dit de derde

het welk egter hem niet belette veelmaal, als of ’t een regt was, wel zeer
beter order op zyne zaken in ’t gemeen,stout eischte, hoewel hem dit altyd niet
en in ’t byzonder op die van ’t gerigte,ingewilligt wierd. Aan de andere zyde
dan de Koning van Ternate, te stellen.was hy, als het zyn belang vorderde, of

Hy plagt met zeer veel ontzag, en def-wanneer hy dezen of genen Gezagheb-
tigheid te gebieden, beloonende de goe-ber, landvoogd, of zelf een minderen,
den en straffende de quaden, waar doormaar wel zetten mogt, gansch niet ka-

ny ontzien, en ook gelieft wierd van derig om den zelven ten hemel toe te pry-
zynen.zen, en zakken vol walgelyke loftuite-

ryen te geven Dien hy eens haatte, haatte hy doode
Zyne onverdragelyke grootsheid ging lyk en onverzettelyk; maar dien hy we-

zo verre, dat hy onze gemagtigden, nu der beminde, beminde hy zeer sterk
en dan door de Heeren Landvoogden aan ’t geen te zien was aan een oud versseten

noedje, zyn Hoogheid door den Heerhem om deze of gene zaaken gezonden,
Abraham Verspreet eens vereert , waarwel acht dagen op Tidore kon laten wag-
voor by nog die zelve agting behielt, dieten, zonder hen gehoor te geven, het
hy voor dien Heer in zyn leven, en re-gene hy dan met belacchelyke uitvlugte-
geering, gehad hadde.zogt te verschoonen , schoon zy hem

Den Heer Franés mogt hy zien nogopenbaar met Chinezen, en andere, za-
lugten, ja wilde met zyn Agtbaarheidgen dobbelen , speelen of drinken, dat
niet eens spreken, om dat zyn Ed. naaregter naderhand door den Heer Rooselaay
Batavia geschreven had, dat hy met deafgebragt is, zo dat zy nu ten uitersten
Lazery (een droevige quaal, die hem totmaar eene dag (ten ware de Vrydag, die
zyn dood aankleefde) bezogt was. Evenhun dag van Godienst is, er tusscher

zo heeft hy ook den landvoogd, en Com-beide quam, op welke zy niemant hooren
missaris der Oostersche Provintien Antonibehoeven te wagten.
Hurt, mede niet willen te spraake staan,Gelyk hy nu een Spanjaard in zyn hart
om dat die Heer, wegens eenige zaaken,was, 20 heeft hy ook blyken van zyne
in Amboina voorgevallen, ook al zeerzonderlinge neiging tot deze Natie; meer

qualyk by hem te boek stond.als tot de E. Maatschappye (die hy egter
De gezaghebber de Gein stond we-zyn kroon alleen te danken, had) gege-

der zo veel te beter by hem; maardeven , wanneer hy zyn zoon, den Prins
Heer Padbrugge, die zyn HoogheidDoeko, na Manilha , in den zelven tyc ir

alles zeer hertig, en onbevreest tegenals de Spaansche-gezinde Koning van
ging, stond nog wel allerslegst by hem;Mangenitoe, Carlo Piantai, ook zyner
waar aan zig die Heer zeer weinig kreunzoon derwaart afvaardigde , gezonden,
de, als hy maar aan den last en bevelenen niet weder van daar gevordert heeft,
van zyne Heeren en Meesters voldeed. Enwaar mede hy , en ook de Spanjaards,
't ware te wenschen geweest, dat allezekerlyk niet anders beoogt hebben, dan
zyne navolgers, daar, en elders, de zaa-by deze of gene gunstige gelegenheid de
ken met zo veel hertelykheid, ernst, enE Maatschappye daar mede eenen quaden
opregtheid, voor hunne meesters behan-trek te speelen. Een nader bewys van
delt, en zig door vuile geschenken nietdezen zyn Spaansch-gezinden aart steekt
tot groot nadeel der zelven de oogen had¬sterk door in dat bitter dieigement dat
den laten verblinden; vermits het niet tehy 1676 aan den Heer Commissaris Huri
denken is, dat men geschenken (en datdoor den Tolk Henrik zo driftig doen
nog tegen den eed ) voor niet aan-liet, dat, zo zyn Ed: tegen zyn wil en

neemt; behalven dat het bestieren vandank maar voet aan land zette, hy aan-
zulk een zaak voor al aan zulk een land-stonds, of in’t gebergte, of na de Span-
voogd staat, als tegen den welken dejaards zou vlugten.
leden van zynen raad zig zeer zeldenHy was byzonder, gelyk mede zyn
t geen dan nog al meest tot hun eigenzoon , de Prins Ceram tot tuisschen en
verderf is) zullen aankanten.speelen genegen, waar van hy verscheide

preuven aan den Ambonschen kapitein In de Ternataansche beroerte meende
hyO2
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rooven nog al den ouden gang, zonderhy zig ook by verscheiden slingerslagen,
zig daar eens aan te kreunen.dan eens van ’t eiland Motir, dan eens

In’t jaar 1673 den 11den January bleckvan Makjan, met daar tuinen aan te doen
by schryvens naar Ternate, hoe aange-leggen, meester te maken; maarde Heer
naam het haar Edelheden was, dat menPadbrugge sneed hem alle deze passen af,
nem bewogen had , de Papoa ’s in tezonder eenige Ceremonie daar over te
toomen, hoewel hy zich, tegen zyn zin,maken, en gaf hem op zyn vrage en
daar toe verbonden had.voorstel, of hy, by vervolg van de we¬

Hoe wrevelig hy van tyd tot tyd te-derspannigheid des Konings Amsterdam
gen de Koningen van Ternate geweest is,zyn volk wel op Ternate zou mogen
zien wy voornamelyk in de levens van deplaatzen, dit hartelyk antwoord, dat, als
Koningen Mandarsjal, en Amsterdam,dit gebeurde, niet zyn Hoogheid, maar

die hy menigmaal, en vry gevoelig, ge-alleen de E. Maatschappy, dan Heer en

zart, en gehoont heeft; gedurig nietMeester van Ternate zyn zoude; toonen
anders dan twist zoekende te brouwen,de dus aan den loozen vos, dat hy zeer
om, was het mogelyk, gansch Ternatewel begreep, waarom hy zyn volk op
aan zyn staat-zucht op te offeren ; ’t geenTernate zetten wilde, te weten, om zyn
hy, by ’t heimelyk voeden van den op-oud ongegrond recht een nieuwen schyn
stand in dat ryk (schoon men hem datte geven, en dus dit ryk ook aan zyn
noit heeft konnen bewyzen ) alleen be-kroon te hechten , dat nu geheel mis
oogt heeft: op dat hy dan , ten ergstenwas, en den eerzuchtigen vorst geweldig
renomen, ten minsten de eerste Molukzespeet
Koning zyn mogt, ’t geen hem (zo hyIn de jaaren 1682 en 1683 gelasten
meende) niet ontgaan kon; al welkehaar Edelheden aan die van Amboina,
maat-regels juist, volgens zyn verstandigCommissie langs Cerams stranden op de
beslek, zo niet uitgevallen zyn.Papoa ’s te verleenen. De ongemakken,

Een zaak , die met deze trotze, endoor ’t rooven van zyne Papoa’s den Am-
kregelige Koningen altyd voorde E. Maat-boineezen aangedaan , waren onnoeme-

schappy, voor al dan, van een gewenschtenlyk; en vermits hy na geen vermaningen,
uitslag zyn zal, als men hen, zonder zichnog waarschouwingen, luisterde, zo ga¬
door giften te laten omkoopen, door eenven hunne Edelheden den 2den December
behoorlyk, en ordentelyk ontzag onderin’t jaar 1664 last, dat de Amboineezen
den teugel, en in bedwang houd; dienhen, als zy ze ontmoetten, maar in de

zy anders, zo ras men hen wat veel vleid,pan hakken zouden, in’t jaar 1666 den
23sten November nog nader bevelende, van den nek afschudden, gelyk zy zich

ook niet schaamen ’er aanstonds zeerhunne vergader-plaats op Ceram t'eene-
stout op te worden; dat zy niet zullenmaal uit te rojen.

Na ’t aangaan van zyn verbond met surven denken, zo ras zy maar zien, dat
ons, of met den Heer Speelman op Ma- zy eenen landvoogd voor hebben , dic

den teugel van ’t bestier ordentelykcassar (waar by hy van zynen eisch op in

even-wicht houd, en door geen gaven teOost-Ceram afstond) beterde dit egter
winnen is.wat, volgens ’t welke hy in’t jaar 1668

Haar Hoog-Edelheden plagten aan(zo uit schryven van den 11den January
de landvoogden hier altyd te beveelen,blykt) in Amboina zestien, en in Terna-
deze twee Koningen, zo veel als ’t mo-te zes geroofde Amboineezen wedergege-
gelyk is , in goed verstand te houden;ven had, hoewel de Koning van Messo-
dog als het te hoog gaan moot, gavenwal (op welken men nader passen zou

nu en dan nog al in ons gebied in Am- zy in Mey in’t jaar 1678 last hen dan
boina verscheen. tot rust te dwingen. Het is egter zeker,

dat al te goed een verstand tusschen dezeDeze Papoa ’s quamen in’t jaar 1670
(volgens schryven haarer Edelheden van vorsten de E. Maatschappy gansch niet

dient ; en dat derhalven ook een al teden 29sten December aan die van Amboi-
naeuwe verwantschap door onderlingena) met zeventig of tachtig Coracoras

weder tusschen Cerams ’s Oost-einde, en huwelyken (waar van ons echter voor-
Amboina te voorschyn, ’t geen zy ze- beelden zullen voorkomen, altyd behoort

geweert te worden.kerlyk niet buiten zyne kennis, en alleen
In’t jaar 1697 vorderde Koning Sai-tot vertooning van zyne opgeblazene ge-

foddien van de E. Maatschappy twee Ti-dagten, en vermogen, deden.
dorcezen, door kapitein Du Moulin ver-In’t jaar 1670 egter (zo by schryven
kogt, wederom, die, by schryven vanharer Edelheden van den 14den January
den 2asten February ook belast wordenin’t jaar 1671 aan die van Ternate blykt)

opgezogt te worden, en ze na Tidoreverbood hy die van Messowal, onze
te zenden, om dien vorst genoegen tebondgenooten te moejen; dog die van

Weda, en andere Papoa ’s, gingen met geven.
He-
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Het is echter een zeer opmerkelyke
zaak, dat, hoe bitter ook deze Konin

gen tegen malkanderen in veel gevaller

geweest zyn, zy nogtans in zaaken, hun-
nen Godsdienst, of ook wel hunner

staat, en hunne byzondere aanslagen te-
gen de E. Maatschappy , betreffende:
malkanderen tot der dood toe getrouw
zyn, tot zo verre, dat 'er door de onzen

hoedanige middelen zy daar toe in ’t
werk istelden, by na noit iets van ontdekt
of zeer weinig uitgelekt is.

Zo ras de Koning aangestelt was,
maakte men al gedagten, om zyn Hoog-
heid met de E. Maatschappy een vaft
verbond te doen aangaan wegens ver-
scheide zaaken, waar aan haar byzonde
veel gelegen lag, voor al in opzicht van
de specerven waar ontrent zy wat geruster

dienden gestelt te zyn; dog dit is eerst
tien jaaren daar na geschied, wanneer hy
dit navolgende verdrag met haar gemaakt.

en daar by een weg gebaant heeft, om
zynen kregeligen aart wat beter, dan we
bevorens, te konnen teimmen

Het is van dezen aanmerlyken inhoud :

Artikelen ende voorwaarde, waar

op de Grootmagtige Saifoddien , Ko-

ning van Tidore, en zyne Groo-
ten, voor baar Subt. en nakomelin

gen ter eenre, en de Heer Cornelis
Speelman Super-Intendent, enz
in den naam van de Heer Gouver-

neur Generaal, Johan Maatzuiker,
en de Heeren Raaden van India,

representerende de Hoogste Magt en
Autoritcit van de Generale Neder-

sandse Oost-Indische Compagnie,
in deze landen , ter anderer zyde,

voor ceuwig en altoos zyn overeenge
komen.

Elyk in den jare 1657 tusschen Wel-CVerbond

genielden Heer Koning en zyne Groo-van Ko-

ning Sai- ten , en den Heer Gouverneur, Simon

toadien Cos onderling by monde gecontracteert en-
in ’t jaar

de -ersproken is, zo zullen alle Nagel- en16(7 met

Nooten-boomen, toen uitgevoiten verdorvend’E

Maat- geworden, in alle landen ende onder de Ti-
schappy doreesche gehoorzaambeid staande , ’t zy
aange

ook waar die mogen gelegen wezen, geenegaen.
uitgezondert, niet alleen uitgeroit ende ver¬
dorven blyven, maar ook ten eeuwigen dage
(ten ware de Compagnie ’t zelve begeerde

geen nieuwe aanplanting mogen geschieden
directelyk , of indirectelyk, maar zal nos
altoos ien overstaan van zulke Nederland

sche Gecommitteerden als de Heer Pre-

sident daar toe zal believen te stellen, nos
doorgaans door alle landen, daar by ’t noo-
dig oordeelen zal, gevisiteeit worden, om alle
oudc-boomen, die nog in wezen gebleven-
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ende nieuwe die uitgehot ende opgegroeit mo-
gen wezen, t’elkens weg te nemen, en te
bederven.

En op dat dit geschiede met de minste
moeite en bekommering , zo worden alle de
inwoonderen der Tidoreezen in hunne Ter-

ritorien verhonden aanwyzing te doen van
alle zulke Nooten- of Nagel-boomen, als

nog ergens in de landen mogten zyn staande
gebleven, ende die zy lieden, na gedane aan¬
vyzing, dan ook zelfs moeten ruineren, en
omvellen, op poene , van indien namaals be¬

vonden wierde bier omtrent in gebreken gebleven
te wezen, de schuldige daar over rigoureus.

en ten exempel van anderen, gestraft zal
worden.

Hier tegen blyft de Generale Compagnie
verhonden, gelyk zy dan verhonden is gewor-

den, zo lang in dit gecontracteerde geen
infractie of Contraventie worde gedaan.
jaarlyk aan den Koning, en de Grooten,
voor bun, ende de gemeente van de Tido-

resche landen , aan deze omvelling der
Nooten- en Nagel-boomen geinteresseert.

ter behoorlyker tydt prompt uit te keeren
ende te betalen een somma van drie duizend

slegte Realen, van agtenveertig stuivers
of twee duizend vier honderd Ryxdaal-
ders, a zestig stuivers ider.

Zynde wyders versproken, overeengeko-
men , en geaecordeert , dat Hoog-gemelde
Koning, en zyne Lands-grooten, nu, nog
ten eeuwigen dage, niet en zullen vermogen,
onder wat schyn of Titel het zou mogen
wezen, in eenige van zyne landen , geene
uitgezondert, in te laten ofte te admitteren

enzonder voorweten, expresse licentie,
toestaan van de Compagnie , eenige Euro-
ianen, of Inlandsche Natien , welke, of

hoedanig die ook wezen, of genoemt mogten
worden, ’t zy Fransche, Spanjaarden,
Portugezen, Engelzen, Sweden, Dee-

nen, Italiaanen, Hoogduitschen, of andere
mitsgaders, Macassaren, Javaanen, Ban-
cammers, Atsjienders, Solorezen, of Ti-
morezen , Mooren, Bimanezen , geene

uitgezonderd.

Van alle welke opgenoemde ofte andere
Natien by Heer Koning, nog zyne Ryx-
grooten , in gene van hunne landen ook
niet en zullen vermogen te admitteren eenige
gezanten, bezending, ofte brieven, ’t zy
dan ook onder wat titel, naam, of schyn t

wezen mag; maar gehouden zyn ben af,
en na herwaarts aan den Gouverneur,
of President, te wyzen, om aldaar ge¬
hoort hun aanbrenging geexamineert, en,
zo het noodig is, onderling gecommuniceert
te worden.

IndienO 3
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Indien de E. Compagnie met eenige van
de voorsz. Natien in vyandschap geraakte
tegen zodanigen zal by Heer Koning, en
de Grooten zig ook vyand moeten verkla-
ren , ende gehouden zyn tot afbreuk van
zodanigen, als het hierom en omtrent te doen

is, alle hulpe en bystand toe te brengen
zonder dat by zal vermogen met de zulken
afzonderlyk van vrede te handelen , veel
min met de zelven eenige Alliantie te stui
ten, waar tegen zig de E. Compagnie oof
verbint en belooft met al zulke vyanden toi
geen verbond van vrede te zullen komen
ten zy wel gedagte Koning met alle zyn
landen , en onderdanen, daar in begrepen
worden.

Indien ’t geviel, dat van de eene of de an¬
dere zyde tot den gemelden Heer Koning
en zyn Landzaten, eenige Gezanten ay
quamen van Vorsten, waar mede de Com
pagnie in vyandschap ware, zo zal hy ge
houden zyn, en beloofd mits dezen de zelvi

niet te verbergen, of bun vlugten te facili-
teren, veel min conniveren; wyders ver

klaren opgenoemde Heer Koning, en zyne
Grooten, zich zelven hunne Landen, en
onderdanen te stellen en voor te dragen in
handen en onder de bescherming van de
Compagnie, de zelve mits dezen erkennen-
de voor bunnen Schuts- en Bescherm-heer

ja zodanig, dat of het t'eeniger tyd quam te
gebeuren , dat eenige Europiaansche, of
Indiaansche Natien, met of tegen hun dank
begeerden , of googden possessie , of bezitting
in eenige hunner Landen te nemen, de Com-
pagnie, zonder de allerminste contradictie
van iemand dat zelve zal vermogen te bin
deren, verbieden, en voorkomen , even ze
als in bare vrye eigen Landen, geen ander
toebehoorende , en in welken gevallen wy b
dezen verklaren de zelve in zulken eigendom

de Compagnie toe te behooren, gelyk wy
ook mêt al ons vermogen en magt die neven
de Compagnie zodanig beloven te bewa
ren.

Ende op dat in deze goede overeenkoming.
en in dit eeuwigdurend verbond, tusscher
den Koning, en de Generale Compagnie
opgeregt , ten eenigen tyde by versterf of an-
dersins geen scheuring, breuk, of verweide-
ring mogt opkomen, zo is versprooken en ge
accordeert, dat by versterf van Hoog
gemelden Koning (dien God de Heere een
langdurig leven gunne) de Ryx-Grooten

geen Successeurs tot de kroone zullen ver-
mogen vast te stellen, zonder toestemming
en medeadvys van de Compagnie, dat is te
verstaan van den genen, die wegens de
Compagnie als dan bier zal Presideren
alzo de Compagnie door dit Contract wor
ingelaten tot een Lid, en mede genoot in de
Tidoresche Ryx-Regering.

VING DER

Zo het de Compagnie goeddunkt, zal zy
tot hare meerder verzekering van dit Con-
tract , en zonder eenig tegenspreken mogen
vorderen zodanige persoonen van aanzien om
tot Oftagiers aan ’t kasteel, zo lang als 't
nodig geagt word, te Resideren, als dan
de zaak komt te vereisschen, behoudens dat
de zodanigen door of van wegen de Compa-
gnie in hun gelove niet geturbeert ; maar
allenthalven wel en behoorlyk getracteert
zullen worden.

Het zal de Compagnie vrystaan, aller-

wegen daar zy ’t zal komen goed te vinden

in de Territorien van het Tidorees gebied
te exstrueren zulke vastigheden, als in ty-
den en wylen vereischt mogten worden , en
ook de zelve weder in te irekken, na gelegen
heid van tyd, en zaken

Of ’t gebeurde, dat eenige Europiaanze of
Inlandse Compagnies dienaaren, vry-bor-
gers, Mardykers, slaven, of andere vnder-

danen van d’E. Compagnie , om eenige
begane misdaad , of andere duivelze boos¬

heid, zig van onder de Compagnie onttrekken,
en op de vlugt begeven mogten, zulke, indien
zy komen onder de Tidoreesche Jurisdictie,
zullen terstondgevat, en hier aan t Kasteel

in verzekering gebragt worden; dog zo eeni-
ge Tidoreezen, contrarie deeden, en 20

eenen quamen te verbergen, of te verzwy-
gen , zullen zy daar over strafbaar zyn.
en niet verschoont mogen worden.

Ook en zullen geen Hollanders, of andere
Dienaren der E. Compagnie tot de Tido-
rezen overkomende , om het Chriten-

geloof af ie gaan, en de Wet van Maho-

met aan te nemen , geenzins mogen aange¬
nomen , verzwegen, geherbergt, of verscho-
len, maar aanstonds overgeleverd moeten
worden op pane van zware straffen , zo
eenige der lidorezen onderdanen contrarie

dezen quamen te doen, en zo weder van
Compagnics-zyde

Indien eenige dienaaren, of onderdanen van
de Compagnie,door die van Tidore quamen
beledigt, verkort, of anderzins mishandelt

te worden, zo zullen de Compagnies Offi-
cieren de zelve vermogen in de ysers te stui-
ten, om aan den Koning van Tidore daar
van kennis te geven , wanneer door zyn
Hoogheid Gecommitteerden gestelt zul-
len worden , om de zaaken te examineren,
en daar over de welverdiende siraffen in 't
werk te stellen. Indien weder eenige Ti¬
dorezen van s Compagnies dienaaren, of
onderdanen benadeelt, of mishandelt quamen
te worden , die zullen ook mogen ge-
apprehendeert , maar voorts ten eersten
aan de Heer Prefident moeten overgelevert
worden, wanneer zy dan mede hun wel-

verdiende
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worden, behalven nog de restitutie der goe-verdiende straf na bevinding van de zaak
deren, die men bevinden zal door hen ge-niet zullen ontgaan.
rooft te zyn.

Om goede considcratien is mede verstaan,
Aldus gecontracteert, overeengekomen,ende besproken, dat de Papoese cilanden.

en verdragen, mitsgaders op de Mahome-voor zo verre die onder de gehoorzaambeia
taansche wyze besworen in ’t Rasteel Oran-van den Koning van Tidore resorteren,
gie, op Maleyo, den zosten Maart in 'talleen door zyne onderdaanen zullen bevaren
jaar 1667 by voorsz. Heer Koning, ge-worden, behoudens dat by Heer Koning ook
assisteert met Bauonassic, Ryx-Hhoekom.belooft , en aanneemt, indien de Compagnie
Kimelaha Daauw van Sao Siva , Kabult'eeniger tyd van ginder een party slaven, of
Kimelaha van Togalika, Soesoesoe, Ki-ietwes anders , quam te begeeren , by die
melaha van Motir of Pottebakker, Alidoor de zynen voor de Compagnie zal moe
Kimelaha van Tommewaak , Jegoena,ten laten handelen, zonder daar aan eenis
Kimelaha van Tama, Idi, Sengadji Ki-voordeel te doen, gelyk het ook de Compa-
melaha van Taloa, ook met een represen-gnie zal vry staan, baren dienst of de ge

meene zaaken zulx vereischende , derwaarts terende de presentie van den Goegoegoe,
met hare schepen bezending te doen, dog niet Jau Jau Ali, Toelo, Capitein Laoct,
zonder kennis en kondschap van den Ko Sengadii van Maricko, Sohatia Casjoe¬

ba, Sengadji van Maroeco, Sovatayning.
Doeco Kimclaha van Tomaidi , voorts

De vaart op Mangindanao , en andere nog alle de andere Grooten om indispositie,
eilanden , dat uit gelegen, zal zoodanig als en andere ongelegenheid, niet hebbende kon¬

nen herwaarts komen, en van wegen detot nog toe, en zonder den eenen of den an¬
deren van onze Geallieerden te prejudice Compagnie door den Supcrintendent, ten
ren, mogen onderhouden worden , zo lang overstaan en bywezen van den President,
de Compagnie daar in voor zich en den Maximiliaan de Jong , den opper-koop-
gemeexen welstand niet nadeeligs oordeelt te man, Dankaart van der Straaten, en den
resileren, en waarom het ook de Compa Capitein, Christiaan Poleman, Onderstond,
gnie zal vry staan, indien ’t haar noodi gecollationeert, accordeert, in ’t Kasteel
dunêt, en zodanig ten goede verstaan wor Orangie Ultimo Maart 1667. Was getee-
te behooren, de zelve te verbieden , ende te kent, Abraham Gabbema, Secretaris.
doen nalaten

Buiten dit Contract vind ik, dat de

Heer Commissaris, Dirk de Haas ookMaar na Amboina, Banda, en alle an-
dere Territorien onder de gehoorzaambeid nog een verbond in ’t jaar 1690 (zo by

schryven harer Edelheden van den 15denvan de Compagnie, ook na Boeton, Ma
February des zelven jaars blykt ) met diencassar, Timor, enz. Bima, de Javaansche

vorst gemaakt heeft, ’t geen waarschyneKust, Bantam, enz. en zullen de Tido
rezen geene bezending doen, of derwaarts lyk een vernieuwing van dit oude, mei

eenige nieuwe bepalingen, geweest is.henen met hunne vaartuigen varen mogen, ten
Deze inhalende en, ongemakkelykezy met expresse licentie van de Compa

vorst had ook al menigmaal, na’t makengnie.
van dit Contract, eisch op de dorpen
Rarakit, Quaus en Werinama, op Ce¬Aangezien de Papoewen , door hun Con-

tinueel rooven, verscheide oneenigheden nu ram, gemaakt; dog hare Edelheden schre-
en dan hebben komen te veroorzaken , z0 ven den 14den January in’t jaar 1671 aan
beeft ook de Koning belooft en aangenomen die van Ternate, dat het zeer goed was,
voor zo veel die onder zyn gehoorzaambeic dat hy toen bekende op de zelve niet te
sorteren, daar in zodanige order te stellen zeggen te hebben, gelyk zy hun genoe-

gen daar over by nader schryven van dendat het na dezen niet meer en kome te ge
schieden , zynde ten dien einde voor eer 1den January in’t jaar 1673 betoonden
verstaan, dat zy nergens zullen vermogen te verblyd , dat deze zyne eischen eens waren
varen in en om de landen, met de Compagnie ter nedergelegt en hy eindelyk eens tot
en Molukze Bondgenoten in vrundschap reden en stilstand gebragt, waarom zy

aan die van Ternate ook ordonneerdenzynde, ook niet, indien eenige daar van

den zelven wel verder met goede redenen.weder in vriendschap afvielen, ten zy zy
alvorens hier aan ’t Kasteel van den Gou- dog zonder bedreigingen, ernstelyk te-

gen te gaan. Egter klaagde de Heerverneur of President, een Acte van Li
Padbrugge by de Instructie, die hy in 'tcentie komen vorderen, gehouden blyvende,
jaar 1687 de Heer de Haas in Amboinawanneer zy van de Rcize retourneren

die albier weder te restitueren, en zullen liet, dat die van Rarakit nog al met hem
alle de genen  welke dezen contrari doen, heulden.
onvermydelyk met de dood moeten gestrafi

H-
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straalde met een groote heerlykheid inHy hield ook niet op met in ’t jaar 1699
dezen Koning van Tidore uit. De Maje-in December te klagen over die van Am-
steit, gepaart met een schitterende glans,boina en Banda, zeggende dat die borgers
die hem ten oogen uitblonk, verwektezyn Negotie in de Papoesche eilanden
in een ygelyk, die hem maar aanzagbedorven, en zyn onderdanen daar ge-
een ontzag zo groot, dat men niet inweld aandeden , weshalven haar Edelhe-
staat bleet van hem te konnen blyven aan-den de Fiscaals aldaar belastten, dit naau-
schouwen. Hy was waarlyk, buiten dienkeurig te onderzoeken, en te beletten.
schyn van Majesteit, dien hy van zichDeze Koning, die men wil, dat een
gaf, ook een wakker vorst in zich zel-Spaansch afzetsel was (gelyk dat in zyn
ven, en met welken zeer wel voor een,gansche levens-wyze ook doorstak) had
die hem wel kende, te handelen wasnog twee broeders, den eenen Goranja

Zyn gewoone dracht was een gekleurtdie ouder dan hy,) en eenen anderen
Hollands lakens-kleed met goude knoo-Garcca genaamt , die jonger was, en
pen, waar over hy gemeenelyk een grooook nu nog Koning is.
ten gouden keten, met een pennino erHy heeft zeer lang geregeert; dog in
aan, droeg. Ook had hy een goude jeipt midden van zyn regeering omtrent
om ’t lyf, waar in zyn Cris, met een’t jaar 1673 of 1674 is hy door de af¬
goud gevest, met een goude schede ge-schuwelykste ziekte van Indien, de La-
cierd, stak. Hy droeg ook koussen enzery genaamt, aangetast, om welke men
schoenen, even eens als cen Hollander,hem in eenige jaaren niet alleen niet heeft
dog een Tulband op zyn hoofd.mogen zien; maar hy is ook genoodzaak't

Voor een Indiaansch vorst had hy zeergeweest zyn ryk eenige jaaren voor zyr
veel verstand, en zo er aan hem nog ietssood aan zyn jongsten zeon, Kaitsjil
nogt ontbroken hebben, dat wist zyneram, over te geven. Hy stierf om-

groote staats-dienaar Naja Jaroena (dictrent het midden van’t jaar 1707 in Julius
anders Hatili , dat is, de Orateur, ofof Augustus; en indien hy 't bestier tot
schryver genaamt word) door zyn schran-dien tyd toe zelf had konnen waarnemen.
der brein zeer wel te veivullenzou liy net een halve eeuw geregeert

Deze had ook 't Hollands van den Heerhebben.
Kloek, Kapitein in Ternate, zo volmaaktZyn oudste zoon zou zekerlyk gevolgi
geleert, dat hy ’t nevens een Hollanderzyn , zo hy , by den Ternataanschen
schryven en verstaan kon; dog dit wasopstand, met Koning Amsterdam niet ge-
mynes oordeels) een grove misslag, dievlucht was, en zich daar door by zyn
tegen de maat-regels van een goede staatVader, de Grooten, en voor al by de
kunde aanliep, aangezien hy daar door inE Maatschappy, stinkende gemaakt had,
staat geraakt was, om zyn Koning zeeiwaarom dan ook zyn jonger broeder hem
grooten dienst tot nadcel der E. Maat-voorby gestapt, en op den throon zynes
schappy te doen, en om meer zaaken,vaders gevolgt is
dan wy geraden vonden, of ons dienstigDe gemeene naam, waar by deze Prins
oordeelden , uit en door zich zelven gronmeest bekend was, is geweest Kaitsjili
dig te weten, waarom hy van dezen Ko-Ceram (dat den Erf-Prins Ceram betee-
ning ook in alle voorname Commissienkent) dog na zyne verheffing heeft hy
gebruikt is, en hem tot het doorgrondenden naain van Hbamza Fabaroddien (dien
van veel zaaken, waar na hy vorschtegemeenelyk voerde) aangenomen,hy
gebracht heeft, die hy anders noit gewe-hoewel hy in hunne Moorsche schriften ook
ten zou hebben.wel Abul Falal el Mantsoeri genoemt wiert.

Deze Heer quam in Augustus in ’t jaarHy was, na gissing, twee of drie en
1709, als gezant dezes Konings op Kef-dertig jaaren oud, toen hy aan de kroon
fing, en ontboodt alle de Orangkaja ’squam, en vertoonde iet ontzaglyks, en
be-Noorden en be-Zuiden Keffing , opdeftigs in zyn wezen en postuur, dat
Ceram , volgens ordre haarer Edelhedenalles groots van hem beloofde. Hy had
op Batavia onder den Koning van Tidoregroote Spaansche knevels, was wel een
behoorende (te weten, van Keffing af,half hoofd langer als een gemeen man,
tot Waroe, en van Keffing weder naaren omtrent twee honderd en vyftig pon
den anderen kant tot Hatoemeten toeden zwaar, hoewel van een zeer goede
by zich, en boodt aan den Sengadii, ofgematigtheid, en van zulken buiten-
hertog, van Tobo een vergulden stoel,gemeene kragt en sterkte , dat hy den
om hem daar mede naar Keffing te doenlandvoogd Rooselaar, een man ruim twee
voeren , dog vermits deze die buiten-honderd ponden zwaar, als niet met al-
gewoone cere van de hand wecs, zolen (zo my dien Heer zelf bericht heeft)
bleef die stoel agter; maar liy verscheenvan den grond oplichtte.
daar egter op zyn tyd met een gevolgAlles wat een vorstelyke gestalte, en
van vier honderd waklere mannen.een Koninklyke deftigheid opmaken kon,
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Den Koning van Kelibon, den mag-
tigsten aan dien kant van Ceram, hielp
hy , door ’t slingeren van een vergiftig-
den neusdoek in zyn aangezicht, zo als
hy op Keffing pas by hem quam, uit de
wereld, waarschynelyk om dat hy niet
gezwind en vaardig genoeg op zyn bevel
daar gekomen was.

Wat verder nu de verheffing van Hham-
za Fabaroddien tot de kroon van Tidore be-

treft, hy quam daartoe, niet alleen vlak te-

gen de oude Molukse rechten, en ryx
gewoonten,maar te gelyk ook vlak tegen de
plegtelyke beloften, die Koning Saifoddien
dien aangaande by zyn eigen verheffing
tot de kroon gedaan had, als mede tegen
het vonnis , dat door hem, by de hul-
diging van Kaitsjili Sibori tot Koning van
Ternate, geveld was. Een belofte en von-

nis, die hem beide wel zeer levendig en

smadig door den Ternataanschen Koning
Tolucco in ’t aangezicht gewreven zyn,
behalven dat hy ook zynen wettigen op-
volger en vervanger, die hem moest voor-

egaan hebben (alzo hy Saifoddiens ouder
¬

broeder was) dikwils heeft zoeken te

dooden; die, om dit te ontgaan, dan zyn
toeylugt tot den Koning van Ternate ne-

men moest; ook had hy hem de kroon
doen afzweeren.

Het is zeker, dat hy het om geen an-
dere reden wierd, dan om dat de land-
voogd in dien tyd, en de raad , haar
Edelheden heeft doen begrypen, dat hy
voor haar belang best daar toe diende, en

dierhalven had hy zyn kroon geen anderen,

dan den Heer Rooselaar( die ook wonder-

lyk wel by hem stond, en hem mede zeer

hoog agtte) te danken , daar hem de
Hooge regeering, nevens haare goed-
keuring van zyne verheffing tot de kroon
alzoo zy eigentlyk alle deze Molukze

Koningen maakt) een gouden keten, met
een penning ’er aan ( waar op het wapen
der Maatschappye, zynde een schip zeer

on-konstig gesneden staat) naar gissing
ne-trent duizend ryxdaalders weerdig ,

vens een frauije Rotang van Schild-pad,

met een gouden knop, ten geschenk heeft
toegezonden.

Hy kon nu en dan by den Heer Roose-
laar wel cen maand lang zyn vermaak ne-
men; bchalven dat hy, ten teeken van
zyne hooge agting, dien Heer landvoogd
ook al vry verre ter zee uitgelei gedaan
heeft , ’t geen anders nooit de gewoonte
van deze Koningen was. Ik moet hier
egter met een woord byvoegen, dat my
die al te groote vriendschap tusschen den
Termataanschen landvoogd, en een Mo¬
luksen Koning, en voor al met die twee
eersten in rang, altyd zeer verdagt, en
naar allen schyn met het belang der Maat-
schappye niet al te wel overeenkomende,

I. DEEL.
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geweest is; om dat ik vast stel, dat die
aan wederzyden eenige voorname gron-
den en inzigten gehad heeft, die meer op
ieders byzonder voordeel, dan wel op:
belang der E. Maatschappy, zagen; en
hoewel het aan haar Edelheden staat
dit te konnen beletten, zo is 't egter ze-
ker, dat een landvoogd dit werk altyd
wel cen goede kouleur by haar Edelheden
die den grond hier van onmogelyk ze
wel, als hy, en zyn raad, konnen stik-
ken, en het ook veel daar op moeten la-
ten afgaan) weet te geven; en hoewel

er onder de Raads-persoonen wel altyd
eenige zyn, die de hooge regeringe hier
van een ander, en netter berigt zouden
konnen geven , zo durven zy dat zelden
doen, om dat zy (zelfs tot de grootsten

toe) te veel van den landvoogd afhan-
gen; die hun dit daar na zeer gemakke-
lyk, tot hun volkomen verderf, in de
oogen zou doen druipen; behalven dat
hy ook de magt heeft, om hen alle be-
wyzen, daar toe dienende, te onthou-
den, en zelf de besluiten (zo de nood
het vereischte, en voor al, zo hy met
zyn Tweeden, en den Kapitein een lyn
trekt, gelyk zy meest, om in alles vast
te gaan, zoeken te doen) te doen veran-
deren, ten ware de geheim-schryver zo
eerlyk wezen wilde, dat hy ook zyn

gansch welwezen alleen daar aan op wil-
de offeren, dat hem egter weinig zou
konnen helpen; het allerslegste in zulk
een geval,’t zy voor een lid van den raad,

en nog meer voor een ander byzonder
zynde , dat geen geheim-schryver (die
ook als Notaris is) het in zyn gedagten
zou duiven nemen, om eenig Instrument,
buiten kennis van den landvoogd, en by

tegevolg altoos tegen hem zelf niet,
maken, waar door ook niemand, al be
ging een landvoogd nog zo veel buiten-
sporigheden, eenige getuigenis tegen hen
zou durven geven , en, zo hy dat al doer
dorst, metter daad zou konnen uitvoe-
ren, om dat geen geheim-schryver het
zou durven schryven.

Dit is egter (mynes bedunkens)een

grove misslag in de regering van zulk een
landvoogdy, die zekerlyk prysselyker, en
in veel opzichten beter wezen zou, in-
dien alle de leden van den raad, en ook
de geheim-schryver zelf, in het allerminst
niet van den landvoogd afhingen, alze
lie het dan niet in zyn gedagten zou dur-
ven nemen, zo veel buitensporigheden,
chraperyen, en uitmergelingen van den
inlander (om van slinkze streken en voor-
vendingen ontrent zaaken het belang
der E. Maatschappy betreffende, niet te
preken) zonder schroom te bedryven;
’t geen daar by af te nemen is, dat ik 'er

gekend heb, die in vier of vyf jaaren
van
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van niets ter wereld, ja van schulden, die
zy in zo een Provintie mede bragten eeu

beurs van twee of drie tonnen-gouds 70

maakt hebben; dog deze uitweiding die
hier egter vereischt word) heeft ons eer

weinig buiten ons spoor vervoert; wes
halven wy weder tot den Koning van Ti-
dore keeren.

Deze vorst lag gemeenelyk met den
Ternataanschen vorst Kaitsjili Tolucco
zeer overhoop (gelyk dit ten deelen in 't

leven van Tolucco te zien is) het welk of
zekeren tyd onder de regeering van der
Heer Rooselaar zo verre ging, dat Ko-
ning Hbamza Fabaroddien tegen Koning
Tolucco, op ’t volle plein van ’t Fort
Orangie, terwyl ’t gevolg van ieder Ko-
ning aan een zyde des zelfs, en een Com

pagnie van onze soldaten in ’t midden
tusschen deze beiden stond, volmondig
nit zei: Wat is het van nooden, dat 'er nu
en dan om onze byzonderen twist zo vee
van ons volk sneuvelt : Komt maar buiten
en laat ons te zamen die zaak afdoen; dos
hy, ziende, dat de ander geen ooren hier
na had, gaf hem, kort daar na, een Ko¬

ninklyken kaak-slag, ’t geen verder ge-
loopen zou hebben, zo de Heer Roose-
laar, die als de dood hier over bestorven

was, met zommige leden van den raac
'er niet tusschen beide gekomen was

Hoe groot een verbittering ’er toen
tusschen deze twee vorsten was, zo is 'er
egter een tyd geweest (gelyk wy breeder
in ’t leven van Tolueco vertoonen zullen,

dat Koning Hbamza wel genegenheid tot
de Princes van Ternate had, die hy, om
den gr-oten bruid-schat, die boven zyn
vermogen was, ook zekerlyk zouge-

schaakt hebben, indien het de landvoogd
van dien tyd, en de erf-brins van Ter-

nate, Radja Laoet, niet behendig belet
had, zedert welken tyd ook die verbit-
tering meest schynt begonnen te hebben,
alzo hy altyd geoordeelt heeft, in dit
stuk moetwillens door Koning Tolucc-
misleid, en bespot te zyn.

Het is egter zeker, dat de Heer land-
voogd daar toe wel geheime last van haar
Edelheden (zo het eens voorvallen mogt,
dat die twce Princen zig te na wilden
vermaagschappen) zal gehad hebben,
om te beletten, dat die twee ryken, by
huwelyk, of versterf, of andere voor-

vallen, niet onder een van beyde deze
vorsten komen, en zy daar door de E.

Maatschappy te magtig en te gevaarlyk
mogten worden.

In den jaare 1707, was deze vorst by
den landvoogd Claaszen eens ter maaltyd,
op welke hy een koddigen gek mede ge
bragt had, die, schoon van ’s Konings
bloed, zig niet ontzag daar openbaar
voor Hof-Nar te speelen.

VING DER
Gelyk hy nu allerlei poetzen aanregtte.

en zig dan eens by dezen, dan eens by

genen Hollander, met hen openbaar den
zot stekende, voegde, zo quaim hy ein-
delyk ook met deze Grillen by den Ka-
pitein van ’t Casteel, den Heer Jan Schacht.
die van hem wat te vrymoedig behandeli
wordende, gelyk hy wat aan de ernstige
kant is, dit zo niet verduwen kon, ne
mende het, als een krygsman, en Hoofd der
Militie aldaar , voor wat te bespottelyl
op; weshalven hy , om te toonen, da
hy voortaan van hem zo niet behandel
wülde zyn, hem zulk een hartelyken schor
met den voet gaf, dat de Tidoreesche Ko-
ninklyke zot met al zyn grillen daar heen
rolde, die, heoe zot hy ook was, niet
weder by hem quam.

Maar de landvoogd Claaszen den Ko¬
ning Hbamze Fabaroddien beter, den de

ze Kapitein, kennende, sprak hem daar
over in der minne aan zeggende, dat
by, en al de Hollanders, al veel zaaken

van deze inlanders verdragen moesten , en
dat bhy beter zou gedaan hebben, met dit
ongemerkt te hebben laten doorgaan, ver-
mits de Koning dit zekerlyk, als aan een

bloed-verwant van hen gedaan, zeei qua-
lyk nemen, en op de eene, of de andere vy-
ze , dit door zyne Tidorezen aan hem
wreeken zou. Hier op gaf Kapitein Schocht

weder dit sier antwoord; dat die vent 20

gek niet was, als by zich wel bielt , en
ook zeer wel wist, wat , en aan wien hy
dat deed, en wilde de Heer landvoogd dat
verdragen, dat by die Kapitein, en een
krygsman was, dit niet kon, nog wilde

verdragen, en dat de Koning doen kon, wat
hem lustte.

Waarlyk de Heer landvoogd had in dit
stuk geenzins misgetast: want de Koning
nam dit schoppen met den voet ’t ver-
agtelykste, dat een inlander, en voor al

een van ’s Konings bloed, voorkomen
kon) zo euvel op, dat hy, aan den land-

voogd dit met veel ernst betuigt hebben-
de, zyn Ed. duidelyk verzogt, dat Schacht
noit meer in zyn gezelschap komen, en-
wanneer hy naar buiten ging, zig voor
de Tidorezen wel wagten mogt, aange
zien hy, hoe sterk dit ook verbiedende.
niet zou konnen beletten, dat zy dit in-
tyd en wylen aan hem zouden tragten te
wreeken.

Om dit nu voor te komen, mydde
Rapitein Schacht niet alleen des Koning-
gezelschap; maar haar Edelheden , van
dit geval onderricht zynde, vonden ook
goed, hem ’t jaar daar aan na Banda te
verplaatsen

Deze Koning regeerde niet heel lang; Doo-
maar is zeer schielyk den vierden De- dezes Ko

nings.cember 1708 overleden.
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In des zelfs plaats is de Prins Garcea
schoon hy de kroon in Hhamza Faba-

roddien ’s leven had moeten afzweeren) de
ongste broeder van Koning Saisoddien
in’t jaar 1708 gevolgt, en dus wierd
het nog eindelyk die gene, dien het vol¬

gens de oude Molukze wetten toequam.
By zyne huldiging nam hy den naan

van Hassanoddien, dat is, den Goeden in
de Godsdienst, aan; zynde ten dien tyde
een vorst van acht en dertig of negen en

dertig jaaren, van een zeer goede gestalte,
vry lang en lyvig, van een zeer moedigen

gang, en vry trots van gebaarden.
Ecr hy tot de kroon quam, wist hy

2ig als een andere Paus Sixtus de V., by

de Ryx-grooten zo geveinst, en onver-
schillig daar ontrent, te gedragen, als of
hy zich aan’t bestier des ryx niet veel liet

gelegen zyn. Egter nam hy het einde-
lyk, quanzuis, om dat men ’er hem toe

gekoren had, aan, en wierd van haar
Hoog-Edelheden (na dat een ouder broe-

der van Hhamza Fabaroddien te vergeefs

er om verzogt, die by de E. Maatschap-
pye om zyn overloopen by Koning Am-
sterdam, als ook van de Grooten, uit vreeze

dat hy zich aan haar alle wireeken zou,
en met voorgeven, dat hy’t ryk verlaten
had, verworpen was) goed gekeurt, om

dat deze haar best, na haare gedagten,
dienen zoude; maar de ervarenheid heeft

geleert, dat hy een verstandig, en zeei
loos man, vol vuur (dat hem ten oogen
uuitschittert) en zeer stout van onderne-

ming is

Het is zeker, dat deze zyn kroon den
Heer Claaszen meest dank heeft te we-
ten , die aan de eene zyde het belang van
zyn Heeren en Meesters (zo het hem en

alle anderen toen nog meest toescheen)

n aan de andere zyde ook zyn eigen be¬
lang wonderlyk wel daar by waargeno
men heeft, alzo die vorst hem veel slaa-

ven, groote stukken Amber, en andere
smakelyke zoet,igheden, geschonken, en
dit aan hem ook altyd erkent heeft.

Zyn gewoonelyke dragt, als hy or
Ternate in’t Fort komt, is een sitze rok

met goude knoopen ; komende zonder

koussen, en maar bloots voets, op zyn
muilen; met een tulbant op ’t hoofd, en

een gouden Crisop zyn zyde, te voorschyn.
Wat mocijelykheden en geschillen de-

ze kregelige vorst al mede met den Ko¬

ning van Ternate, Kaitssili Tolucco (die
liever Ibamza Fabaroddiens ouder broe

der tot Koning zou gezien hebben) ge-
had heeft, zullen wy in’t jaar 1710, en

vervolgens tot ’t jaar 1713 toe, in 't le
ven van dien Koning zien, nogtans moe
ten wy ’er hier een aanhalen, dat al vry
verre tusschen hare Hoogheden gegaan
heeft.

C 115COS.
Op zekeren tyd, dat de Tidoresche Zeld-

222mGoegoegoe, of Ryx-bestierder op de zaalvoorval

in ’t Fort Orangie by den Heer land tusschen
zynenvoogd, en ook by Koning Tolucco, daar
26eggetoen mede zynde, met een Tulbant, of
goe, en

de Koninklyke wyze geschikt, en in eer Koning
Tolucco,gestrengelt, quam (waar over die vorsten
over deszeer jaloers zyn), zo rukte Koning To-
eerstenucco, dit niet wel konnende verduwen Tulbant.

hem dien Tulbant van het hooft, wierp
dit hooft-sieraat tegen den grond, en
trapte het met voeten.

Dit stout bedryf des Konings vervoer-
de den Goegoegoe zodanig, dat hy , zo
de Heer Claaszen, ’er niet tusschen ge-
komen was, en het belet had, zekerlyk
zyn Cris getrolken, en den Koning on-
der den voet gestooten zou hebben. Dit
geschil, hoe hoog ook gerezen , wierd
voor dien tyd, door des landvoogds be
middeling, op deze voorwaarde bygelegt,
dat de Koning den Tulbant oprapen, en die
den Goegoegoe weder op ’t hoofd zetten
zoude ; gelyk hy ook dede; dog de
oegoegoe zeide, dat hy dezen ganschen

hoon, hem, in Commissie en als gezant
van zyn Koning, tegen ’t regt der volke-

ren aangedaan, ook aan den zelve verbly-
ven moesf, om daar in verder, zo als zyn
Hoogheid dit goedvinden zou, met den
Koning van Ternate te handelen.

In’t jaar 1710 den 3osten November,
quam uit Ternate in Amboina tyding
dat de regeering aldaar met smerte het
aanwasschen en toenemen der Chinezer

op Tidore gezien, en dat zy den Konins
wel minnelyk deswegen aangesproker
hebben , om hen te doen vertrekken
dog dat hun afgezondene daar over zeer
veragtelyk bejegent, en hem dit gewei-
gert was, ja zelf dat die vorst, tot groo-
ter smaad der Hollanders, aan de Chine-
zen het opregten van een Wajang (of
Chinesche Comoedie) toegestaan had
gelyk ’er dit ook opgevolgt was. Een
klaar bewys, dat hy zo onnoozel niet is
als men hem eerst gehouden heeft, en
dat hy, als de zaak het vereischt, zyn

goedvinden wel stout, en zonder eenige
vrecze durft bekent maken; hoewel hem

dit zekerlyk, zo by zich niet blindeling
na ’t goedvinden van den landvoogd, en
raad, schikt, gansch niet wel zou kon-
nen bekomen; vermits de landvoogden,

al deden zy nog zo qualyk, altyd gelyk
krygen, als zy zich maar met het Advys

van hunnen raad ( dat hen maar een woord

behoeft te kosten) gesterkt vinden; en
schoon nu al iemand grond had, om hier

over aan haar Edelheden te klagen; zo
zal een voorzigtig man dat niet licht
onderstaan, om dat hy geen eenen ge-
tuige voor zich, en tegen den Gouver-
neur, en niet het minste bewys tot ver-
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hem daar aan zyn linkerhand, waar insterking van zyn zaak, schoon nog zo
hy, gelyk ook in’t lossen van’t geschutwaar, bekomen zoude.
(waar over zyn Hoogheid mede geraaktIn het jaar 1713, schreef Koning Isas-
was) door zyn Ed. voorspraak herstellinganoddien den 19den November (of na
verzogt. De schryver van dezen briefhunne rekening den 23sten der maand
was nog de voornoemde schrandere NajaSjabam, in’t jaar van de vlugt des Pro-

Taroena.pheers 1125) uit zyn Paleis Toola, ( ap¬
Dit nu wel ’t voornaamste zynde, datecnt Tahoela) op Tidore, aan den Heer

wy over de Koningen van Tidore, enExtraordinaris raad , Pieter Rooselaar,
over hun ryk te zeggen hadden, zullenroen te Batavia zynde, en klaagde aan
wy nu tot de Koningen van Bats-an, alscrn Ed. (hem zynen Vader noemende )
de naaste in rang, onder de drie Molukzedat de Koning van Ternate hem zeer
Koningen, overstappen.eageelyk handelde, als hy by hem in

z7n Paleis, op Ternate, quam, stellende

VIERDE HOOFDSTUK.

VI At bet enland B ATSJAN, en des zelft groote. Des zelfs Sagot-nc— 2
1652 Ou--Baccjan ons toekomende. Sagoe-Landen der Laboevers. Nce

Eevys ven ons recht sp de Laboewers nader bevestigt. Door een verr--- von cer, voor
ce niet  li Zy werden in genade, na veel tegensporlinz, aanctrr
enen te Kogs -ar B-’’jan in ’t jaar 1627. Ons oud recht nader be Le
B-ri ’t jear 1609. onder Simon Janssoon Hoen verceert. —
D— eertt Hoo eier. Verdere eilanden, onder dezen Koning, von
2et nr   165; vertoge is. Zyn eisch op eenige Papoeche e
Amriene br Er vot ey 'er qualyk eischt. Negen dorpen op Ceri—  eo Eee¬
e— aer ten -itrtfner. De Prins van Batsjan komt in Ambo

Luel.  omren bct inbaelen van den zelven, en omtrent 's Korio—
T Eue de fcvre dece Batsjanders bevont. De Pri.
E Ees Korings can Batsjan in 't Male-ich n
L  dor J17rer— Cornelia Valen-n 1
1 Mc met een Duitsche Lette.. Ver
Zitt uier er6t: Gen-ggen. De meeste viicerden
Flei Z. Bn. Naèer verteening can deng
2 Rang van den Ko-ng;
1, e cie  in ctt A-n Ternate cok o—
i K- n  dee Koningen -an ouds eer Do fo¬
ec 5. Alawaddtn de elrde , i

gezeer cermindert. Mocoms, i  Kori¬
1.: Zer dec Zit ge Teckening can ’t eilan B

bende naast aan zich hereeote CeeVAN HET
’t geen, pas be Noorden de Lime
t zig heert.EILAND BATSJAN.

be¬Dit Batsjan is een Koni-K.CS ,
ftaande in een groot woeft land, hebbe--r° de li—den bere, die on¬
de overvloed van S.-goe, veelerci aereder de Korigen van Batsjan

vrugten, allerlei verderen leef-cog- ,becort-, die zyn, in verge- u
VI

veel visch; dog is zeer arm van volk, 20lyking eer twee voornoemde
dat het in’t jaar 1627-, al niet meer danMolukze Kolingen, niet veel; hoewel
twce Coracori ’s bemannen kon.die vorfen d--rom niet min hoogmoedig

zyn. Ook zyn de inwooners zeer lui, geen
werk als van hun wellusten en derrelhe-Het eerste, dat in opmerking komt,
den makende. De meesten onder hen,is het eland Batsjan zef, het grootste

die nog iets doen konnen, zyn ziiver-der vyf by eem gelegene en gemeenlyk
smids , welk ambigt zy redelyk welgenoemde Molukze eilanden. Het is, 20
verstaan.men wil, wel twintig mylen in zyn om-

Hier door zyn zy ook in den tyd, dattrek, caar Ternate, Tuore en Makjan
zy nog nagelen hadden, niet in staat ge-maar een kleine helft, of een derde, van
weest om de zelve behoorlyk te plukienskonnen halen.
schoon men wil, dat die hier veel meer,Het legt ras be-Zuiden de Linie, heb¬

dan
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dan elders, groeiden, zo dat 'er jaaren ge-
Op Oud-Batsjan zyn teweest zyn, dat 'er wel drie honderd Bharen

aan de boomen geweest zyn, waar van 'er
Paponpang. Een Nagelberg.egter zeer weinig geplukt wierden; van’t

TcnLindo Wamma.wclke de Koning veel oorzaak was, door
drieBanatarpatter.dien hy die menschen gedurig zo veel werk
vyfBossori.voor zich zelven te doen gaf, dat hen
eenBata-Birageen tyd om te plukken overschoot.
cenBata-ApiBatsjans Sagoe-landen, dien vorst in 't
eenPanpis.byzonder op dit eiland toebehorende.
eenWajeloor.waren volgens opgeven van Koning Ala-
eenMammawaddien in ’t jaar 1682 , deze : Salap,
dricWaja Boelan.Parabesie, Paysoera, Capoetoesan, Poan,
eenTobaro.Songe tinggi, Sambakki, Lowik, Sajoe-
eenKackapo.wan, Madjoli, Iboibo, en Mamang;
tweeOp het eiland Latto.waar by andere nog Naisi, Hoewa, Ti-
tweeOebi Latoe.ennagara, Tiga Radja, Boriobi, Tapa,

meer andere voegen. En verscheide plaatsen van Nooten-Wat Oud-Batsjan, of de plaatse der
boomen.Laboewers, die Christenen zyn, betreft;

dit gedeelte, wel eer onder de Portugee-
Op groot Oebi, aan den hoek van Bar-zen gestaan hebbende, en door ons in ’t

tinon, is overvloedt van Nooten-boomenjaar 1699 onder Simon Jansz. Hoen, on-
geweest, en het bestaat in zeventig berzen onder-zeevoogd, overwonnen (gelyk
gen.hier na in de Ternataansche zaken te zien

Het gene wy pas te voren van de La-is) komt geensins dien Koning, maar
boewers zeiden, is niet alleen waar , omons, gelyk wy aanstonds toonen zul-
de voornoemde verovering door de onzer

len , toe.

ten tyde van den onder-zeevoogd Hoen ;De Sagoe- gronden, en landen den
maar dit regt is daarenboven nog beveLaboewers toehoorende, zyn. Songei,
stigt door de wederspannigheid van derTipori pingan, Rafie, Wajacoeba, Zilan
Sengadji, en alle de voorname LaboeWajawa, Deingooi, en volgens zeg-
wa s, die in ’t jaar 1627 voorgenomengen der Laboewers, is dit halve ciland,
hadden, onze vesting Barneveld af tewaar op ’t Fort Barneveld legt, het hun-
loopen, ons volk te vermoorden, en ’t

ne geweest.
Fort aan de Spanjaarden over te geven.Hoe grooten getal van Nagel-bergen

Hier toe hadden zy al een Praauw metzy gehad hebben, kan men aan deze naa-
cenige gevolmagtigden naar Gammamen der zelve zien :
Lamma gezonden, waar by zy van dien
Spaanschen landvoogd hulp tot uitvoeringEen Nagel-berg.De Lompo Rievier.
van dezen hunnen trouwloozen aanslageenDomik.

verzogten; dog de landvoogd, Le Febre,Atob.
ontdekte dit tydig, ging zelf met het

cenParabesic
schip, de Goede Hope, om den Span-Paysoera.
jaarden, en den Laboewa’s, hier in voorvierKapoetoesan.
te komen, naar Batsjan, kreeg vyf van

eunPoan.
de voornaamste vlockverwanten en ver-vyfSambakki.

raders gevangen , welke naderhand optweeTappi
Maleyo ter dood gebragt, en hunne hoof-driePappantis.
den op staken gestelt zyn

cenTagilassi.
De Heer Commissaris, Gillis Zeist, der

cenMallabak.
2esten Juni daar aan voor Batsjan gekomercenNari-Toesi.
zynde, bevond, dat al de Laboewa ’seenTalegi.
uit vrccze van straf wegens hun ontdekt

eenGalang.
verraad, naar het gebergte gevlugt wa-

Migo zyn verscheide
ren, waar van vier roer-vinken, op wel¬

plaatzen, Paymanta ker hoofden de Heer landvoogd zestig
toebehoorende.

ryxdaalders gezet had, de voornaamste
TwecDolko. oorzaak waren, die zig by een Talagga,
cenPolondi. of binnen-Meir, boven in 't gebergte,
eenHumbi. onthielden. Ook wierd de Koning van

Batsjan zelf by de onzen verdagt gehou¬Sabadi, en Sangara, be¬
den, dat hy het heimelyk met deze lie-hooren de Laboewers
den hield, en hun ook onderstand deed,toe, en bestaan in zeven.
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dert ’t jaar 1609, niet zyne, maar onzeom hen, was ’t mogelyk, weder onder
onderdanen, geweest waren, en dat hyzig te brengen.
noit denken moest, dat wy ons deugde-De Heer Zeist vond dan goed, met
lyk regt op hen zouden laten slippen,voorkennis van den Koning, den Fiscaal,
tegen al het welke zy egter zig zodanigDaniel Ottens, en den Koopman, Vol-
met razen en schreeuwen, dat men henlenhoven, nevens den Marinho, of die-
verongelykten, aankantten , dat zy metnaar der kerk, naar deze Laboewa ’s af te

den Koning onverrigter zake naar huisvaardigen, om te zien, of men hen zou
gingen.konnen bewegen, na verleening van een

Men ontbood den Batsjansen zee-voogtalgemeene vergiffenis , weder af te ko-
weder, en liet door hem den Koningmen , om zig weder onder ons te be-
nogmaals zeggen, dat wy om geen redengeven
ter wereld van dit regt zouden afstaan.Zy vertrokken den 26sten der zelver

en dat hy, wilde hy een vriend van demaand ’s morgens derwaards, quamenden

Hollanders zyn en blyven, zyn ongezysten ’s nagts by hen aan de andere zyde
gronde eischen en voorwendingen zoudes lands, in de straat van Patientie, daar
hebben te laten varen, en de Laboewerszy een weinig van strand zig op een ster-

in hun onregtveerdige voorstellinge nietke hoogte onthielden. Zy verschenen
meer te styven, al 't welke op den twee-den 2osten weder, mede brengende dric
den July nog nader door den Fiscaal, deninlanders, door de gevlugten afgezonden.
Koopman , Ambrosius Coenraads , eenom met ons te handelen, onder welke
Vaandrig, en den Marinho, den KoningJoan Gabesidi, een roekelooze gast, was
aangedient wiert, dog tegen al 't welkeweldie uit naam van zyne principalen
die hardnekkige vorst egter by zynenzeer stout aan den Commissaris Zeist, en
eisch en stelling onverzettelyk bleefden landvoogd, Le Febre voorstellen
waar op dan den Laboewa ’s 't vrygeleidedorst, om wat reden zy hunnen Sengadii,
opgezegt, gelyk ook hier uit klaar ge-en andere opperhoofden , hun ontvoert

bleken is, hoe deze Koning de hand inen’t leven benomen hadden.
De Koning van Batsjan zelf, verbood dit gansch verraad, en om geen andere

reden, daar deel in gehad heeft, als omhem dit verder te vragen, alzo hem die
door zulk een slingzen trek , was ’t mo-reden, en hunne schuld, al te wel be¬
gelyk, ons te dwingen, de Laboewa ’skent was.

weder aan hem af te staan; waar in hyNa dat men hen dan verder had voor-
gehouden, of hy niet anders te zeggen zig grootelyx misleid vond.

had, zeide hy gekomen te zyn, om ver- Hy was zelf zo stout, dat hy durfde
giffenis voor hem, en alle de gevlugten verzoeken eenige persoonen in gezant
te verzoeken. schap aan haar Edelheden naar Batavia te

Dit verzoek wierd aan alle de gevlug- zenden, om de zelve te verzoeken, hen
met een of twee scheepen te ondersteu-ten toegestaan, uitgenomen aan vier per-
nen , om zyne ongehoorzame onderzatenzoonen , die men uitzonderde, en op

welker hoofden geld gezet was. in Amboina, en in de Papoese eilanden
Men vraagde hen ook, waarom zy naar Batsjan te halen, vermits hy zelf

vergiffenis verzogten, indien zy (gelyk niet magts genoeg daar toe had, nevens
’t welke hy hunne Edelheden ook biddenzy voorgaven; niets misdaan hadden

waar op zy daags 'er na, of den 3Isten tot wilde, dat de Laboewa ’s weder onder

bekentenis quamen, dat hun Sengadii, en hem mogten gestelt worden.
de andere, te regt gestraft waren. Het zenden van Gezanten wierd hem

Deze vergiffenis wierd hen onder die vlak afgeslagen, onder voorgeven , dat
voorwaarde verleent, dat zy ten eersten daar toe van Batavia eerst verlof verzogi
aan ’t Fort Barneveld onder zulken hoofd, moest worden ; dogt 't schryven van een
als gehoorzame onderdanen, zig zouden brief aan haar Edelheden wierd hem toe-

moeten begeven, als de landvoogd over gestaan ; waar aan hy niet veel had, al-
hen stellen zoude. zo de Heer Zeist over dezen vorst aan de

Zy druischten hier wel in 't eerst te- Hooge regeering schreef, dat men hem

gen, waar in zy ook van den Koning, niet grooter maken moest, als hy nu was
den Kapitein Laoet, of hunnen zee- vermits ’t nu reeds met hem zig slim
voogd, en den verderen Batsjanzen adel, genoeg aanzien liet, beter agtende, dat
met zeer harde woorde gestyft wierden, men dit gewest der Laboewa ’s met eenig
schreeuwende die Koning al stampvoetende ander volk (dog geenzins met Molukze
uit, dat men hem zyn onderdanen, die bevolkte, te meer, alzo hier zeer veel
altyd onder hem gestaan hadden, zogt Nagelen, allerlei vrugten, en overvloed
te onttrekken; maar men toonde hem van alle soorten van leeftogt vielen;
en hun allen, hoe de Laboewa ’s al van waar door zy rykelyk zouden konnen be¬

staan, en op welke d’E. Maatschappyden onder-zeevoogd Hoens tyd af, ze-
v1y
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vry beter staat, dan op deze verradersche
Laboewa ’s, zou konnen maken, die in
alles ten dezen tyde omtrent honderd en
twintig persoonen sterk waren.

Uit al dit ter neder gestelde blykt dan
middagklaar , dat d’E. Maatschappy vol¬
strckt op dit haar regt is blyven staan, en
het noit aan den Koning van Batsjan
hoe menigmaal hy ook naderhand eischen

daar op gedaan heeft, heeft willen over-
geven.

De Koning Alawaddien de elfde, zogt
in’t jaar 1677 den Heer Padbrugge by
zyn komst, mede in te boezemen, als of

de Laboewa ’s zyn onderdanen waren;
dog die Heer, naderhand van alles beter
onderrigt, toonde aan dien Koning, hoe
ongegrond zyn voorstel, en hoe klaar

en oud het regt der E. Maatschappy hier
op was, met aanwyzing, dat zelf ook 't
land, waar op onze vastigheit Barnevelt
legt, nog eenige andere plaatzen, zelf de
Clappus-boomen, waar over hy aan haar
Edelheden , zo wonderlyke klagten ge-
daan had, hem niet toequamen, gelyk hy

ool naderhand zelf, in de tegenwoordig-

heid van den schipper van ’t schip Mid
delburg, Quiryn de Rande, en van den
Luitenant Krombuizen, belyden moest,

dat dit alles de E. Maatschappy toe

quam.
Het is waar, dat de bevel-hebber op

Batsjan, Pieter Lyn, zig vecle van deze
Clappus-boomen aangematigt, en door t
voordeel, by hem ’er af getrolken, ook

den Koning aanleiding gegeven had, om
zig de verdere toe te cigenen; maar het
blykt klaar, dat die boomen, tachtig in

getal, in ’t jaar 1627 al voor de reeke-
ning der E. Maatschappy, als haar eigen
voor f 3Ar-igoverpagt zyn, gelyk dit
daar in 't bericht, toen door den Com

missaris Zeyst gedaan, te zien is. Behal-
ven dat wy bevorens ook al aangewezen
hebben, hoe die Koning Alawaddien
zelf aan den Heer Padbrugge de scheiding
der landen op Batsjan, zo die hem, als
die de E. Maatschappy toen toequamen

op dezen grond opgegeven heeft.
Wy hebben hier op een Fortres leg-

gen, Barnevelt genaamt. Door wie de
zelve gebouwt zy, of wanneer blykt ner-
gens; hoewel zy waarschynelyk door de
Portugeezen aangelegt, en opgerigt is

Het is zeker , dat de zelve door de
onzen in’t jaar 1609, onder ’t opper-
bevel van den meergenoemden onder-zee-
roogd, Simon Janszen Hoen, doorKapi-
tein, Louis Schot, hoofd der soldaten, en

Jan Dirèszoon, hoofd der matroozen,
in ’t laatst van November verovert is.

Ook heeft die onder-zeevoogd de zelve

den tienden December met vier bolwerken
versterkt, en toen (zo my toeschynt) ook

119CCOS.

Barneveld genaamt; immers van dien tyd
af komt ze met dien naam voor, gelyk
hy toen op den 16den der zelve maand,
Adriaan van der Dussen, opper-koopman
als eerste hoofd hier geplaatst, en hem
een bezetting van vyftig Nederlanders
heeft toegevoegt, ook heeft deze onder
zeevoogd in dat zelve jaar een verdrag
met de Koningen van Batsjan, en van
Ternate aangegaan, al 't welke hier na
onder de zaaken van Ternate in dat zelve

jaar zal blyken.
Men heeft in deze sterkte Barneveld

niet altyd even veel volks gehad, dog zy
is altyd van de E. Maatschappy ordente-
bezet gehouden, tot dat zy in’t jaar 1696
aan den voornoemden Koning Alawaddien
den 28sten July, ter ordre harer Edelhe-
den ingeruimt, en van zyn vorige Hol-
landse bezetting ontbloot is, hoewel ech-
ter, om een wettige reden van staat, nog
cen zergeant met zes soldaaten in een daar
agter staande Logie is blyven post-hou-
den, om tot een wacht voor dien Ko-
ning te dienen, en voor al om dien
gevaarlyken vorst wat in ’'t oog te hou-
den.

Bchalven Batsjan, plagten onder dezer
Koning ook de eilanden Oebi, Oebi La
toe, en alle de kleine eilanden, binnen i

bestek van drie mylen gelegen, te staan;
dog de zelve zyn in’t jaar 1683 door
Koning Alawaddien aan de E. Maatschap-
py voor een zomma van acht honderd
ryxdaalders iverkogt, met verlof om daar
hun nooddruft van Sagoe te mogen haa-
len; maar met uitdrukkelyken last, van
den Heer Padbrugge aan zynen vervanger
den Heer Jacob Lobs, van hem niets meer

in te willigen, alzo de Batsjanders onbe
schaamt in hun eisschen, en zeer ondank

baar tegen alles, wat hen nu en dan door
haar Edelheden toegestaan is (gelyk men

uit haar Edelheden schryven van ’t jaar
1682 zien kan) geworden zyn; behalven

dat 'er op Batsjan zelf overvloed van Sa-
goe valt, en om dat hun verzoek wel
meest tot het aanqueken van Nagel-
morsseryen, of iet diergelyks , dienen-
de 15.

De Koning van Batsjan zegt ook, dat
hy eenige dorpen, of eilandekens in de

Papoesche eilanden heeft; dog welke die
zyn, is my onbekent.

In’t jaar 1672 den 15den February
blykt uit schryven harer Edelheden aan
die van Ternate, dat de Koning van Ti-
dore aan dien van Batsjan negentig Pa-
oesche huisgezinnen, in Batsjan woo-
nende, by geschrifte overgedragen had.

In Amboina heeft hy ook, volgens zyn
opgeven, van oude tyden af, eenige dor-
pen op ’t eiland Ceram gehad, die hy

zegt zyne onderdaanen te zyn.
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Zyn recht op de zelve, in’t jaar 1667 Raad van Justitie, even eens als in ’t jaar

by ’t aanweezen van den Heer Speelman 1675 ten tyde van den Heer Hurdt,
aldaar als Commissaris geoppert, had hy van boord gehaalt, en onder drie schoo-
niet grondig konnen bewyzen, hoewel ten van de chaloep na land gevoert, en
hem egter den 1oden Januari in’t jaar daar ook zo ontfangen.
1669 toegestaan was, een van zyne Ba- ’s Konings brief, die toen mede van
batos, of ryx-raaden met eenige gemag- boord ging, en in een silvere schotel door
tigden uit Amboina derwaarts te zenden hen aan een Corporaal van den Heer
en van daar naar ’t eiland Oebi alle , die van der Stel ’s lyf-wagt, Mylraad,over-
zig genegen daar toe betoonden, te mo- gegeven, en weder in een andere silvere
gen overvoeren. schotel gelegt was, had de lengte van

De naamen van die dorpen, waar op een span, en was drie vingeren breed
hy eisch maakt, zyn deze: zynde (gelyk wy zullen zien) in 't Ma-

Lissabatta, Hatoewe, Saway, Laula- leits, en met een Arabische letter, ge-
ta,Papoeti, Bawoer, Toeloesey, Sale schreven.

man, en Hatilen. De brief wierd door dien Corporaal,
Haar Edelheden meenden in ’t jaar 1672, na dat hy met een geele zyde neusdock

dat de overgave der negentig huisgezinnen. bedekt was, onder een geel Sonnescherm
by den Heer landvoogd in Ternate gedaan, (de Koninklyke verwe) bloots hoofds
zou konnen dienen, omdezen vorst, in gedragen.
opzicht van zyne andere eischen op de Hier op volgde, als in Processie, de
voornoemde dorpen, in toom te houden eerste gezant, of de Prins van Batsjan

Dog des niet te min hebben de Konin- ’s Konings oudste zoon) Kaytsjili Mant-
gen van Batsjan in’t jaar 1673, 1674, soer genaamt. Hy was een Heer van een
en 1675, onder den Heer Hurdt (nader korte gestalte, geenzins de vetste, n
uit schryven harer Edelheden van den na gissing een of twee en dertig jaa-
27sten December 1673 blykende) en ren oud. Hy had een Taffeta gee
1682, ten tyde van den Heer Commissa en rood gebloemt kleed aan, een rooden
ris Padbrugge, groote eischen gedaan; en gemarmelden Tulband ( Distar of wrongs-
hoewel hun toen duidelyk de onbillyk gewyze) op ’t hoofd, die met verscheide
heid, en de ongegrondheit der zelve aan- silvere verdeelingen hier en daar in 't
gewezen is, zo heeft ook de domme- rond, en wel een vinger breed, gelyk
kracht (dus wierd hy in de wandeling zy omtrent ook zo verre van een ston-
genaamt) Koning Moesom, volgens den den, onderscheiden was, waar aan men
aangeboren aart van alle deze vorsten, groote silvere quasten met loovers op de
niet konnen rusten, voor en al eer hy linker zyde hangen zag. Ook had hy
haar Edelheden eindelyk bewogen heeft, een grooten rood en geel gestikten neus-
hem toe te staan, dat hy bezit van deze doek over zyn schouder tot achterOf
landen zou mogen nemen, mits dat ook zyn rug hangen.
die ingezetenen daar niet tegen moesten Op zyn zyde zag men een schoonen
hebben, en zig genegen toonen onder Cris, diens hegt van uitnemend schoon
hem te willen staan ; maar dat zy anders rood en wit Acarbahar, of Koraal was,
geenzins daar toe zouden mogen ge vier duim breed, hoedanig een zoort il
dwongen worden. noit meer gezien heb.

In ’t jaar 1707, schreven haar Edel De tweede gezant, Doebo Docbo ge-
heden den 22sten February, met het schit naamt, was Hhoekom, of ’s Lands op-
Slooten, aan den Heer Van der Stel, en per-richter, een lyvig Heer; dog mede
den raad van Amboina, dat zy uit hun de langste niet. Het was een man van
schryven aan die van Ternate hunne na- twee of drie en veertig jaaren , die een
dere order en begeerte omtrent die negen Citsche rok aan, een enkel-roode Tul-
onwillige Ceramse, en aan den Koning van oand, of Distar Maboeka, met silvere
Batsjan op zekere voorwaarde toegestaane loovers op ’t hoofd, en ook een schoo-
dorpen, nader zouden konnen beoogen nen Cris op zyn zyde had.

Dit wierd aan dezen Koning in’t jaar Deze twee gingen bloots voets tusschen
1708. toegestaan, die in de maand Au- onze Gemachtigden in.
gustus den Kroon-Prins afzond, om van Daar na volgde deSjahbandar, of
die dorpen bezit te nemen. Tollenaar, die de eerstevan hun gevolg,

Hy verscheen den vyf en twintigsten en in ’t rood Scharlaken gekleedt was.
met de chaloep Larike op de reede van De tweede van hun gevolg had een
Amboina, en werd den zeven en twin- gestreepten Armozynen rok aan, die van
tigsten door de Gemagtigden, de onder twee persoonen, in 't wit gekleed, met
Kooplieden, Pieter Nuyts, Balthasar de Crissen op zyde, gevolgt wierden; dog
Bruynne, en Alezander van Brussel, Boek een derde, mede in ’t wit gekleed,
houder, en geheim-schryver van den scheen wel een Priester te zyn.
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Behalven deze waren ’er zes oppassers
van hen met snaphaanen, die achter hen
gingen.

Dus gingen zy ten half elf ’s morgens
na ’t Kasteel Victoria, waar in zy van

den Heer Landvoogd, en zynen raad,
verwelkomt zynde, werden ’er ten elf

enuuren vyf chargies met muskettery,
op ieder chargie een kanon-schoot, ge-

metdaan; daar na werden zy deftig
wyn enz. onthaalt, zo dat zy toen van
geen verbod van wyn in den Coraan sche
nen te weten ; ja die vocht begon hen zo
sterk in het hoofd te maalen, dat zy op

einde slecht Duitsch begonnen tet

spreeken, en vry buitensporig te vuil-
bekken.

Na twee uuren verblyfs in ’t kasteel,
wierden zy door de zelve Gemagtigden
na een wooning aan strand, tot hun ver-
blyf geschikt, gebragt; dog zy hadden
voor hun vertrek de beleefdheit van alle

de koekjens en krakelingen, hun tot een
versnapering (alzo zy onze spyze niet
eeten zouden) voorgezet, en nog over
geschoten, mede na hunne wooning te
verzoeken, zo dat men ze hun in twee

schotels na zond.

Ik bevond deze lieden (met welke ik

daar na verscheide maalen sprak ) van een
rotzen en moedigen imborst, hoewel zy

tegen my, en meer anderen, zeer beleefd

waren.

Deze Prins kwam, onder andere zaa-

ken, ook vernemen na een gesteente.
zynde een Robyn, of Karbonkel, die de
Koning zyn vader, of groot-vader on-
der den vader van Hassan Soelyman, op

Hila gelaten, en aan den zelven te bewa-
ren gegeven had, onder belofte van een
van zyn bloed-verwanten (gelyk hy nu
dede) daar om te zullen zenden.

De Koning schreef 'er dezen Maleit-
schen brief met een Arabische letter, aan

den Heer Landvoogd van der Stel over
die hier neffens onder M. M. te vin-
den is.

Kalaam ul tsadoc.

Kawoel ul Hbac.

Ulthaan Mal-adeddin, Radja Batsjaan,
Ssalaam afalul dengan dod akmaal jang
terbit deri pada Mahabet ul coloeb , iya
itoe Anacdah padoeka siri Sulthaan Ma¬
kadeddin , Radja Batsjaan, jang menjam
peiken tsabbief ul ichlaas, akan menjatakan
hhormat ul aziez serta dengan tabea banjac

banjac, kapada ajahendab Heer Gouwer-
nadoor, Adriaan van der Stel, jang
memerentabkan dalam Negri Ambon,
mamagang kawasa Companjia bingga
deri sakalien dalam India, sebab tsjabuja
acalaan boediman, lagi bidjacsanaan mela¬

I. DEEL.
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sjaba¬koeken pada segalla pakardjaannije ,
daan mengaseh segalla orang kasoekaran,
daan kadagangan, lagi mengatahoewi segalla
bangija carieb, daan baayd, daan terlebeh
poela jang menganoegrabkan Allah Sabbha-

na wataala, salamat semporne oesjia oemor
zemani, lagi dikakalken Allah pada tampat
kabesaran , daan jang katinggian, salama
lamânja, Amin, Ja Rab Ul Alamina.

Komedien deri pada itoe tiada ada barang
sasoewatoe, hanja Anacdah bilang, tatkala

kaitsjili Mangsor daan kaitsjili Doeba
Doeba itoe , soedab membri taboe kapada
ajahendab deri pada batoe iwakitoe itoe,
makka itoelab Auacdal minta, toelong
sedikit kapada Anacdab memanggil mana
orang, jaug menarob batoe itoe namanja
Toebang-Besi , bajik-lah ija menbawa
kapada Ajahendab Heer Gouwernadoor,
makka Ajahendab mengambil batoe itoe,

membri kapada boedac anac Sjahbandar
jang bernama-Abdul-Rahhman itoe, karna

batoe itoe dengan djandjinja , djikaloe
Ajahenda tiada mengarii djandji itoe

baiklab panggil Latoewani, karna Anac-
dab soedab membri tahoe kapada Latoewani
itoe tampat,

Tiada ada tsjindra mata barang sasoewa¬
toe seperti patut, hanja dowa ekor boerong
papoewa.

Demekianlab kami tamat Kan soerat ini
deri atas astananja Radja Batsjaan , deri
pada salikor Bari boelang Sjawaal, tahon
sariboe daan saratos doma poeloh satoe.

Een waar woord,

Is een zinspreuk der geregtigheit.

deE Keizer Makadeddin (dat is,
standvastige in 't geloof de Koning
van Batsjaan, de overvloedige groette, en

volmaakte bede, voortkomende uit een bar
telyke vrindschap, dat is, uwes zoons zyner
Majesteit, des Keizers Makadeddin, des

Konings van Batsjaan, die een blad van
pregtheit, ten beuys van zyne onvergely-
kelyke eere, benevens zyne menigvuldige
oroetenis , toezend aan zynen vader, den

Heer Gouverneur, Adriaan van der Stel,
die ’t land van Ambon bestiert, en alle
magt der Maatschappye waarneemt, tot
alles dat in India is , om dat by den glans

van zyn verstand, wysheit, en voorzigtig-
heit, in al zyn werken doet doorstecken, en

ook alle elendigen en vreemdelingen bemint,
in die ook kennis heeft van alle geslagten,
die na of verre bestaande zyn, ende aan den

welken voornamentlyk, wederom de Heilige,
en boven al verheven God , een volmaakt

welvaren, ouderdom, en het tydelyke leven
schenke,
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schenke , en dien ook God eeuwig wil doen
zyn in de plaats van heerlykheit, ende var
hoogheit, tot in alle eeuwigheit, Amen.
O Heer der Heirschaaren

Vorders zo en isser niets, dan alleen
dat ik (of uw zoon) te zeggen hebbe, dat

wanneer de Prince Mangsor, en de Princo

Docba, Doeba, aan (u) myn vader, van

dien Robyn kennis gegeven hebben, uw
zoons verzoek is, om myn zoon(den Prince
voornoemt ) een weinig te belpen, om der
genen te doen zoeken, die dezen steen be
waart, en die Toebang-Besi genaamt is;

laat hem den zelven by myn vader , den
Heer Gouverneur, brengen, en dat my
vader dien steen dan neme, en hem der

Tolo jongeling , den zoon van den Sjahbandaar -
licent-

Abdul-Rahhman genaamt, geve, want by
meester

aldien myn vader de zaak van dezen steen

benevens 't accoord daar van, niet verstaat
zo geliefd maar Latoewani te roepen
aangezien vw zoon (of ik) ’t zelfde aan
Latoewani te kennen gegeven heeft;
einde.

Ik hebbe niets ter wereld, dat waardis
is, u aan te bieden , dan deze twee stuk

Paradys-vogels

Aldus sluiten wy dezen brief, in het
Paleis des Konigs van Batsjaan, den een ern
twintigsten van de maand Sjawaal (of No-
vember) in ’t jaar (der vlugt van Moh
hammed) elf honderd een en twintig.
of 1709.

Zy vertrokken den vier en twintigstenZyn ver

September met een Coracora van Larike.trck naar

Ceram in gezelschap van Karel Schulerus, ge-
met eeni heim-schryver van den land-raad , den
ge ge-

Jaandrig, Daniel Jan Piron, en Joanne
magtig

Lamprecht Sergeant op Manipa, beneden.

vens Kiay Maas, Orang Kaja van Lari
ke, en zes Soldaaten van ons, na Ceram

hebbende nog een Tsjampan by zich.
Zy schoten met hare Bassen, en Mus-
ketten; dog van land wierd geen eenc
schoot gedaan. Ook waren zy van eer
instructie wegens ’t gene zy daar te
doen hadden, voorzien, en de Heer van
der Stel had aan dezen Prins (volgens zyn
verzoek, en op ’t schryven van den Koning
van Batsjan, twee honderd Ryxdaalders
onder belofte van die in Ternate weer t
zullen geven) verstrekt

Zy quamen den twaalfden Octobe
’s namiddags van daar weër voor ’t ka
steel, en gaven bericht, dat zy eerst or
Lissabatta geweest, en daar als vriendenDe met

ste we door huwelyken aan de Lissabatters ver
gerder maagschapt, zeer wel ontsangen; dos
onderBatsian te dat die echter geensins genegen waren
staan. onder den Koning van Batsjan te staan;

VING DER

gelyk de Orang Kaja van Saleman (toen
ddaar ook zynde, en onder dien van

Lissabatta scheppende) mede weigerde
zeggende, het altoos niet te zullen doen
voor dat hy daar over eerst het gevoelern
van den Koning van Saway zou verno
men hebben, alzo hy zeide daar onder te
staar

Even het zelve hadden die van Hatoe-
we, Saway, Toeloesen, en Hatilen oo

rezegt; dog die van Laulata en Papoeti
die onder Lissabatta stonden, hadden di

toegestaan, mogelyk, om dat zy in ge-
schil met die van Hatilen lagen; dog di
was wel door de Orang Kaja’s, maar
geenzins door hare onderdanen geschied;

die ook zeiden hier niets van te weten;

zo dat, schoon de gezanten dit , ten
ersten van daar gaande, tot hun voor-
leel namen, zy hier aan niets zullen
hebben, maar zig in gevaar stellen, om
zo zy die dorpen willen komen in bezi
nemen, nog eerst veele van de hare in
levens-gevaar te brengen, alzo zy zeiden.
noit onder dezen Koning gestaan te beb-

ven , en veel liever na ’t gebergte te
willen vlugten. Derhalven oordeelde de
Landvoogd, en zyn raad, dat hier uit
maar veel opschudding, en daar na veel
moeite tusschen beide de Landvoogdyen
stont te komen

Immers dit was haar advys by ’t ver-
trek van ’t scheepje de Schelp, en han
schryven van ’t jaar 1706. op dat van
haarer Edelheden van den negen en twin-
tigste December des jaars 1705 en

nede op dat van den Landvoogd van
Ternate, den elfden Mei 1706. Ool

hadden zy de dorpen Papoeti, nog Ba-
vaart, niet konnen vinden

Omtrent die van Lissabatta zeiden zy,
op dien Pati, nog zyn land, geen regt
naar dit alleen nog te zeggen te hebben,
dat in vorige tyden de Pati van Lissabatt.
aan een jonger zoon van de vorige
Batsjanse Koningen, Colipe genaamt
vier Soa’s, of declen, van dit dorp ver-
eert had, en dat daar op haar eisch ge
grond was; dog de Pati van Lissabartta,
die zeer magtig, en in staat is, om in
een half uur duizend Alfoerezen tot zyn
hulp te bekomen zegt hier af niets te
weten, en nog minder te gelooven, dat
temand van zyn voor-ouders zo dwaas

zou geweest zyn, alzo die vier Soa’s
meer, dan de helft van dat dorp, uit-
naakten

Dus was deze togt, die agtthien dagen
duurde, en in welken zy maar op vie
dorpen aangegiert hadden , geen luf
hebbende om na Hoti te gaan, van zeer
weinig of geen belang voor hen, aan
gezien hen het onderdaanschap dier vol
keren van haare Edelheden onder geen

anderc
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andere voorwaarde toegestaan was, als
voor zo verre die hier in zouden bewil-

ligen, ’t geen overal misgevallen zynde,
stond daar ook verder niets van te komen,

gelyk ik ook zedert niets meer daar van
vernomen hebbe.

Waar op zy den twee en twintigsten
Sctober weër na Batsjan met die chaloer

vertrokken zyn, juist op de zelve dag,
dat de Landvoogd met de Hongi uii
trok, by welk geval de wimpel van haar
vaartuig van zelf van boven neer quam,
dat zy voor een zeer ongelukkig voortee-
ken hielden

Om egter dit aloude recht der Batsjan-
ders wat verder uit den grond op te ha-
len, moeten wy weten, dat zy ’er dit van

zeggen , dat de eerste Moorsche Koning
onder hen een broeder, Colipa genaamt,
gehad heeft, die verscheide dorpen op
Ceram ’s Noord-kust met de wapenen
verovert heeft. Deze waren Hatoepetola.

of Lissabatta, (daar hy twee Campont
met volk als inwoonders liet ) Hatoewe,
Saleman, Quaus, Permata, Hatilen,
Papoeti, Laulata, Toeloesey, en Hoti

welk laatste wel eenigen schyn van waar-
heid heeft, alzo dat dorp uit eenen ge-
mengden hoop van Papoea ’s, en Alfoe
reezen, bestaat; ook is het graf van de-

zen Colipa hedensdaags op Kelang, daar
hy stierf, nog te zien

Na dien tyd zou de volgende Koninc
van Batsjan een vloot van dertig Cora-
cora’s uitgerust, veel volkeren van Ceram

zig onderdanig gemaakt , veel dorpen
verbrand, en zelf ook de kust van Hitoe
cynsbaar gemaakt hebben, waar bover
de derde Koning van Batsjan op zekerer
tyd den Hamba Radja, een Officier uit-
gezonden door den Koning van Ternate,
om schatting van Hitoe op te halen, en
Sawani Canisi genaamt, ontmoet was, dier
hy in roeten geslagen, de Hietoeezen, by
den zelven zynde, gered , en hen met

een geschenk van kostelyke gesteenten

naar Hitoe te riig gezonden, en daar on-
der ook een fraaijen steen, om die voor

hem, en zyne nakomelingen, te bewa-
ren, mede gegeven had, die onder eeni-
ge van den hurze Tanibitoemessing geraakt
was, en waar naar de Prins Mantjoer, als

een juweel van den Koning zyn vader

onder andere mede vragen quam.
In later tyden had een volgende Ko-

ning wel de helft van deze dorps-volkeren
van Ceram naar Batsjan gelicht, en de ove-
rige weder naar hunne negryen gezonden
Ook had zeker Koning Ali, naar dezen
vorst volgende, eens dertig Cerammers
medegevoert, van welken nog een, Kai-

tsjili Paunoessa genaamt, op Batsjan, nu
ettelyke jaaren geleden, nog leefde

Eindelyk geven de Batsjanders nog voor,

123CCOS
dat de Papoesche roovers van Messowal,
die toen onder Batsjan zouden moeten
gestaan hebben, dat bewys vereischt) op
zekeren tyd beide de Ternataansche stad-
houders, Leliato en Loehoe omtrent den
hock van Siel gevangen genomen, en dat
die Heeren onder andere giften, om zig te
Rantsoeneren, ook Hatoewe belooft en

gegeven zouden hebben; dog als men na
ziet, wat Kimelaba Hasi, geweest zynde
stadhouder van Boero, hier over zegt, ter

plaatse daar wy van Hatoewe, onder de
zaaken van Amboina, schryven, zo zul-

len wy vinden, dat de Ternataansche stad-

houders dit volslagen hebben ontkent, en
de Batsjanders veel zaaken met onwaar-
heid opgeven, ’t geen ook de oorzaak is,
dat zy over al het hooft stooten.

De Koning van Batsjan is van de Mo¬
lukze Koningen de laatste en nu de derde.
in rang. Zyn eigen naam onder deze vor
sten is Colano Madehe, dat is, Koning van
den uitgang, of op het einde, te weten
der Moluccos, naar den Zuid-kant toe

alwaar men aan ’t einde van zyn ryk dit
vier eieren vond , waar uit verscheide

magtige vorsten gesproten zyn, van wel-
ke hier na omstandiger in 't leven der

Koningen van Ternate gesprooken wort.
Hy is door den Koning van Ternate

mede verwonnen, die ook daarom een

zonne-scherm in 't byzonder voert.
Deze Koning mag ook maareen zonne

scherm voeren

De Batsjanders, die in’t jaar 1284 n0c
hunne nabuuren in ’t wild roofdenop

kregen eerst een Koning in’t jaar 1322.
en zelf toen ook het recht om in rang,
als derde Koning der Moluccos (zo my
uit hunne oude schriften blykt) voor den
Koning van Tidore te gaan; dat nog na
zyn zin niet was , alzo hy de eerste in
rang wilde zyn , om dat die draaken
eieren tusschen zyne klippen gevonder
waren.

Zy spanden in ’t jaar 1343, onder hun-

nen Koning, Sida Hassan, met dien van
Tidore tegen dien van Ternate aan, en
ontnamen hem ’t eiland Makjan, hoewel

Toeloe Malamo, Koning van Ternate,

kort daar aan dezen Koning van Batsjan
verscheide dorpen op Batsjan ontnam, en
hem naar’t gebergte op de vlucht dreef-

Verscheide andere zaaken , deze Ko-

ningen van Batsjan betreffende, zullen
wy in’t leven der Koningen van Ter-
nate (waar aan wy ons verder gedragen
ontmoeten.

In’t jaar 1465 verviel ook een zoor
van een Batsjans Koning, Bakar genaamt.
met zyn broeder op Lissabatta, door een

storm met zyne Coracora derwaards ge-
dreven, alwaar de laatste Orangkaja van

dit dorp wierd, en waar op dan ook een
deelC2
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nen te rekenen , alleen maar van dedeel van hunnen eisch op 't zelve gegrond
Batsjanders wel veertig Coracora ’s kon-is. Ook quam dezen Bakar naderhand
den bemannen.op de kust van Hitoe handelen, gelyk

In dien staat waren zy niet alleen on-wy onder de zaaken van Amboina zien.
der Alawaddien de eerste, en zyn zoonOnder de Molukse Koningen is die van
Noer Salaat, maar zelf ook onder Ko-Batsjan , schoon de geringste, de aller-
ning , Doboe Doeboc, of Alawaddien dehoogmoedigste, tragtende gedurig (gelyk
tweede , die een zoon van Noer Salaatvan tyd tot tyd gebleken is) zich zelver
geweest is, en die ten tyde van de Heerhoe langer hoe grooter te maken.
Padbrugge, en nog omtrent ’t jaar 1704In’t jaar 1660 den 2esten February,
geregeert heeft.zag men ’er geen kleinen blyk af, wanneer

Hy word door dien Heer als een zeerde Koning van dien tyd, Alawaddin de
laatdunkend en opgeblazen vorst, entweede, met twee Coracora ’s in Amboi-
schoon onvermogende, in opzicht derna op Hila met zynen Capitein Laoet
andere vorsten, nogtans zeer trots vanof zee-voogd, Paunoessa, verscheen ;

aart beschreven, hoewel hy zich tegenmaar aangezien hy geen pas ( gelyk
ons in zyne gemeenzame ommegang , ennoodig was) van den Ternataanschen
in zaaken, die ’t vereischten , wel be-landvoogd aan den Ambonschen mede
scheiden, redelyk, en medegaande, wistgenomen had, zo wilde de Ambonsche
aan te stellen.landvoogd, de Heer Hustaart, hem niet

Een blyk echter van zyn trotsheidontsangen, waar over dit korselig Ko-
zag men daar in, dat hy, zonder zynninkje onverrichter zake weder naar de
vlag voor ons Kasteel Oranje te stryken,Moluccos vertrok, alzo hy meende, dat
zo maar op de Rheede quam, dat hemhet beneden zyn rang was, een pas te ver-
in ’t jaar 1683 by nader order harer Edel-zoeken.

heden van den 19den July benomen is, al-Ondertusschen speelde zyn zee-voogd
ge-zo dat aan alle Koningen, en hunneop Hatoewe, op Cerams Noordkust ge-
datzanten, wel uitdrukkelyk belast is,legen, niet weinig den meester, van daar

zy hunne vlaggen voor ’t kasteel zullenwel twee honderd menschen naar Batsjan
nebben te stryken, en die daar na wedervervoerende, en die verkoopende, onder
konnen opeischen.voorgeven, dat de Heer landvoogd Cos

Deze Koning was scherp van oordeel Alawad-in Ternate hem magt over de dorpen Ha-
dien deen van een groot vernuft, ’t geen hy ooktoewe, Toeloesey, Ptolematta, en meer
tweedezelf in persoon in’t oeffenen van verschei-andere , om die te bestieren, gegeven
nevens

de ambachten getoont heeft (wetendehad ; dog na dat de orangkaja van Ha- zyn broe-

der, Moe¬toewe den 26sten October hier over aan zeer konstig in goud, zilver, koper
som, be-yser, enz. te arbeiden, en alles ook zelfden landvoogd van Amboina geklaagt
schreven.

te draaijen ) waar van men verscheidehad, zo wiert hy ontboden, in hegtenis
fraaije stukken, door hem zelf gemaaktgezet, en met een chaloep naar Batavia
in zyn hof beschouwen kan.gezonden, daar al die Batsjanze snorke

Even zodanig had hy cierlyke vaartui-ryen dezen zec-voogt zeer qualyk op-
braken. gen, netten, en andere dingen met veel

geest gemaakt, waar van zyne nazaatenDe oudste dezer vorsten, die my met
al veel schynen overgenomen te hebben.zyn naam voorkomt, is de voornoemde
Hy haakte zeer na vreemde macht, enSida Hassan.

was derhalven niet veel te vertrouwen.Na den zelven weten zy van Zeynaleb-
Dok was hy zo sterk in de vuist, dat hydyn, of Zeynulabeddien hunnen eersten
een buffel ter neder kon werpen.Moorschen Koning, die in’t jaar 1512

Zyne regeering was zeer streng, gelykleefde, te spreken.
Hy wiert van zyn zoon, Bajang Scru- hy ook een strenge gemalin had , waar

door veel van zyn volk verliep.laa, en die weder van Alawaddiende

Na hem is zynen broeder, Moesom (diecerste, gevolgt. Des zelfs vervangeris
bevorens zyn Goegoegoe, of eerstezyn zoon, Noer Salaat (dat is ’t licht des
dienaar van staat was) hem in de regeringgebeds ) geweest, op den welken Ko¬
in’t jaar 1709(of daar omtrent) gevolgtning Aali, gelyk na den zelven weder

Deze was van een heel anderen aart,Alawaddien de tweede gevolgt is, die
als zyn broeder, te weten, zeer hard-kort voor ’t jaar 1660 aan de kroon
nekkig, dom, boos, trouwloos, en op-quam.

In de plaats van die vorst is zyn broe- roerig.
De magtOnder dezen vorst is de Batsjanze machtder, Moesom, gekomen, die door zyn
dezes

zeer veel afgenomen: want daar hy in 'tzoon, Kaitsjili Mantsoer , vervangen is.
Konings

dui-jaar 1706, nog wel tien of twaalfMen wil, dat deze Koningen sterk in zeer ver-

hy in mindert.zend mannen sterk was, zo heeftmagt toegenomen hebben, tot zo verre
20’t jaar 1707, wel tien duizend man,dat zy, zonder hunne andere onderdaa-

door
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door de kinderpokjes, als door andere
rampen, verloren, zo dat hy nu niet bo-
ven de twee honderd man sterk is; en
wil dat zo voortgaan, zo zal hy wel haaft
een Koning zonder volk zyn.

Hy heeft, hoe gering hy nu in volk
zy, echter by de Molukze Koningen nog
veel aanzien; en men wil zelf, dat hy
van ouds de vermogenste van allen zou
geweest zyn; dog zedert hy zich by de
vyanden der E. Maatschappy begaf, is
zyn macht geweldig vermindert.

datEen teeken van achting is ook,
vanzyn dochter aan de jonge Koning

Tidore, Hbamza Fabaroddien, getrouwt

geweest is.
Zyn naam komt in de openbare schrif-

ten als Melkeddien, dat is, Koning van

den Godsdienst, voor; dog de Prins,
zyn zoon, heeft my die aldus opgegeven :
Sulthan, Ibn Sulthan , Melkeddien Sjah,
Kaitsjili Moesom, dat is, de Koning, de
zoon des Konings, de Koning des Gods-
diensts, de vorst, en erf-Prins, Moesom

Hy was in’t jaar 1708een man van on-
trent vyftig jaaren , heeft niet veel, dat

a
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tmerkweerdig was, uitgevoert, en is in

Hylaatste van’t jaar 1709 overleden.
wierd door zyn zoon, den Prins, Kays jul

Mantsoer vervangen, gelyk die tot nog
toe dat ryk bestiert.

Daar ziet gy in ’t kort alles, ’t geen
wy van dat moedig Koninkje van Batsjan
te zeggen hadden, niets meer hier by te
voegen hebbende, dan een kleine teeke-
ning, die ons het eiland Batsjan, ten dee-
len in zyne strekking, en gebergten, ver-
toont, gelyk wy dat hier by de Letter-
H. H. aanwyzen.

Waar mede wy een einde van de Be-
schryving der Moluccos maken, om nu

verder tot het verhaal der zaaken , van
puds her in de zelve voorgevallen, over
te gaan, die wy met veel moeite uit
eenige oude Ternataansche, en ten dee-
len ook uit eenige Maleitsche schriften
die wy bezitten, by een gezamelt, en als
uit den modder der aloudheid opgebag-
gert hebben, om die in helderen dag te
zetten, en aan de Europeers mede te
declen.

a

MOLUK-

Zyn ver-

vanger.

Teeke-
ning van

het eiland
Batsjan.



Pag. 126

XVCLCAUE

LAAAENNN

EERSTE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK

ONkunde der ouden. En zelf der Portugeezen, in de Molukze zaaken. Die opge-
heldert worden uit oude berigten der Ternataanen zelfs. De Setel der oudste Mo
lukze Koningen op Gilolo. By de meeste schryvers onder de zelve niet getelt. Nader
bewezen uit oude Ternataansche, en later berichten van onzen tyd. Die Koningen ge-
heel uitgestorven, en nu niet meer bekent. Welke vorsten van ouds Molukze Koningen
genaamt wierden. Wie nu alleen dien naam draagt. Duisterheid wegens Gilolo. Grooter
licht wegens de andere vorsten der Moluccos. Hun volg-recht tot de kroon metter tyc
vervallen. Welke zy nu daar toe kiezen. En op wat wyze. Oude gewoonten, by 't ster-
ven van een Moluks vorst. By hun gevangen zyn by den vyand. Hun aloude wyze van
malkanderen te hoonen, of te eeren. In ’t ontmoeten ter zee. In ’t voorby roejen van
landen. In malkanderen te bezoeken. Andere teekenen van smaad , en voorteekener
van oorlog. Vertoont by hun spiegel-gevegten. Of in ’s Konings Paleys. Hoe de Ne
derlanze landvoogd hen ontfangt. Verscheidenheid der Molukze Taalen. Deze vorsten
mogen van niemand bezocht, nog briefwisseling met hun gehouden worden, ten zy mef
kennis van den landvoogt. Verdichte oorsprong dezer Koningen uit een Draak. Hoe de
Koning van Ternate nu den voorrang heeft. Voorzigtige behandeling der landvoogden
omtrent dit stuk. Voor al op openbare maaltyden. Tders plaatsing, en rang aldaar. Laa
ken, den Koning van Ternate in ’t byzonder raakende. Hy munt uit in rang en merk-
teekenen van staat boven de andere Koningen. Redenen daar af. Voert vyf zonne-
schermen. Dog de andere maar een. Zyn hoogmoet. Jaloezy daar over. Zyn voor-
recht in ’t scheppen. Plegtelykheid by ’t geboren worden, of sterven van zyn kinderen.
Eerste opkomst der Ternataanen in’t jaar 1250. 't Oudste dorp op Ternate is Tobo-
na. De oorsprong van hunne Koningen. Hun eerste hooft, Guna. Hun tweede hoofd
Molematitti. Hun derde hoofd, en eerste Koning, Tsiitsjo. Tweede Koning, Poit,
Een dapper vorst. Derde Koning, Siole. Zyn schermutselingen met den Koning van
Gilolo. Die van Tidore, Motir, en Batsjan, rooven op Ternate. Tidoreezen gevan
gen genomen. Fola-Madjahi, de Setel des ryx. Vierde Koning, Calebatta. Doet drie
van zyn broeders vergeven. Vyfde Koning Comala. Maleyers, en Javaanen in Terna-
te. Zyn oorlogen en veroveringen op die van Gilolo. En van een dorp op Tidore. Be
paaling van ’s Konings macht. Doet zyn zoon Abderama in zee stooten. Zesde Ko-
ning, Patsjaranga Malamo. Zoonen tot de kroons-volging na dezen afgekeurt. Zeven
de Koning, Sida Aarif Malamo. Javaanen, en Arabiers , in Ternate. Motir ’s ver-
bond tusschen de vier Molukze Koningen. Der zelver rang hier by bepaalt. Agtste
Koning, Padji Malamo. Door een Hoer vermoort. Negende Koning, Sjah Aalem.
Wint Makjan. Tiende Koning, Toeloe Malamo. De Tidoreesche Koning, wint
Makjan van den Koning van Ternate, de Koning van Gilolo red dien van Ternate
Elfde Koning Bohejat. Twaalfde Koning, Molomatsjcja. Die zig, in 't Arabisch
oeffent en voor een heiligen gehouden is. Dertiende Koning, Momole. Door een Ma-
cassaarsche bysit vergeven. Veertiende Koning, Gapi Malamo de eerste. Een dappe
vorst. Vyftiende Koning, Gapi Bagoena de eerste. Gilolo onder Ternate door een hu-
welyk gekomen. Sestiende Koning, Comala Poeloe. Huwelyk tusschen een Ternataan-
sche Princes, en den Koning van Batsjan. De Koning, Comala Poeloe, wint eenige
dorpen op Halamahera. Zeventiende Koning, Gapi Bagoena de tweede
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de meeste schryvers der Moluk-
se zaaken is niet, dan duisternis

3
onkunde, en onzekerheid, te
vinden.

Zommige onder de Portugezen, die
daar van geschreven hebben weten ons
niet alleen geen netten zamenhang van
zaaken, maar zelf geen nette bepaaling
van tyd, wanneer, of onder wat vorsten.

die voorgevallen zyn, te geven.
Het is waar, dat de beste onder deze

Maffeins, en Jarricus, geweest zyn, en
dat zy al veel zaaken zeer naaukeurig ,
maar egter zodanig niet, als 't wel be
hoorde, aangeteekent hebben, buiten

dat zy in ’t opgeven van de naamen, zoo
der landen, als der Koningen, ’t zy door
onkunde der taal, ’t zy by qualyk opge
ven van anderen mede-onkundige , zoo-
danig gedwaalt hebben, dat, zo men
daar na oordeelen wilde, men ten groo-

ten deele zou moeten vast stellen, dat zy
daar noit geweest, nochte de naamen der

zelve oit gehoort hadden.

Daar beneven , weten zy ons van geen
andere zaaken, als die by hunnen tyd

voorgevallen zyn, en dierhalven ook van
geen Molukze Koningen, dan die toen
leefden, het allerminste te zeggen; al het
welke, gelyk wy onder de Levens der
Ternataansche vorsten aanhaalen zullen.
omtrent het jaar 1515, by Serraan’s ver-
schyning in de Moluccos zyn aanvang
neemt

Wy zullen dan hier omstandig eerst
van de wereldse zaaken, van tyd tot tyd
in de Moluccos voorgevallen, en daar na
ook van de geestelyke, of kerk-zaken
sprecken.

Dat 'er gedenk-schriften, of wel over-

leveringen van veel ouder tyden, by de
Ternataanen zelfs bekent, en nog te vin
den zyn, is zeker, buiten dat ik zelf dit
verscheiden van hunne grootste edelen,

en na-zaaten uit het aloud adelyk en vor
stelyk huis Tomagola, mond aan mond

hcb hooren verhaalen

Ook is ’er onder de nazaaten van dien

vermaarden Ternataansen Goegoegoe, of
ryx-bestierder, Marasaoli, die in’t jaar
1697 den zysten Maart nog leefde)een

gedenk-schrift te vinden , ’t geen 106

veel licht aan de geschiedenissen vanhun

land geeft, en ook de hier en daar in ty-
en zaaken gebrekkelyke verhaalen, zoo
der Portugeezen, als van andere schry-
vers merkelyk opheldert

By die gene, die grondige kennis der
Molukze zaaken, of van hunne Konin-
gen, en de zelve ten allernauwsten on-

derzogt hebben, word onwedersprekelyk
erkent, en vastgestelt; dat in, en over
deze landen van ouds wel verscheide Ko-

ningen, of Koninkjens, geheerscht heb-
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ben; maar dat, wanneer nog alles hier
zeer woest, en in een dikke duisternis
van Heidense onkunde bedolven was, de
oudste, en de vermogenste op ’t eiland
Gilolo (’t geen de Ternataanen in ’t ge-
meen Djailolo en ook Halamnhera, dog
wy O Djilolo noemen) gewoont,
en ook daar, als de regte Molukze Ko-
ningen, het opper-bestier over al die an-
deren gehad hebben.

Dit verdient te meer opmerking, om
dat deze Koningen van Gilolo, die over

’t geheel land van Halamahera, en over

al de naby gelegene Moorsche eilanden
de opper-magt van ouds hadden , by de
meeste schryvers alzo weinig onder de
Molukze Koningen gestelt worden, als
dat zy Gilolo mede onder de eilanden
van dien naam optellen, daar het nogtans
zeker is, dat op Gilolo van ouds de
ryx-zetel der oudste vorsten van dien
naam was, gelyk ook die Koningen nog
lang, ja eeuwen daar na, met dien zelven
naam van Koningen van Gilolo, hoewel
niet altydt met die zelve magt, geregeert
hebben; gelyk zy ook hun hof in de bogt
van Gilolo hielden ; waar na die vorst

ook Dicoma Colano, dat is bogt-Ko-
ning, genaamt is.

By de Ternataanen is bekent , wat
hunne Koningen, Marrhoem, en Zeynul-
Abedien, van den magtigen Koning van
Gilolo in hun tyd nog geleden hebben;
en uit hunne overleveringen blykt klaar
dat hy onder de Molukze Koningen, by
hen de vier Colano ’s genaamt, zelfin

den later, en ontrent onze tyden nog, als
de eerste in rang gesteld word, gelyk zy,
die dan aldus optellende  zeggen , dat
het toen de Koningen van Gilolo, Ter-
nate, Tidore, en Batsjan, waren.

Daar zyn 'er, die meenen, dat de laat-
ste dezer Koningen van Gilolo zig door
zyn buitensporigheid by zyn onderdaanen

zo gehaat maakte, dat zy van tyd tot tyd
meest van hem afvielen, van welkc zig
zommige naar het ciland Termate, andere
naar Tidore, en ook veele naar Ba-
tsjan begaven, alwaar zy ieder hunne by-
zondere Dorp-heeren kozen, die metter
tyd in magt zodanig toenamen, dat zy
daar na ook den naam van Koninger
voerden, latende egter nog lang daar n-
den voorrang der Molukze Koningen aar
die van Gilolo, dien ik bevinde niet al
leen in de tyd van des zee-voogds Mate-
lief komst in Ternate nog in staat, hoc-
wel toen al zeer gering, en in persoon,
nevens andere Molukze Prinsen, by dien
Heer geweest te zyn; maar de zelve heb-
ben zig nog lang daar na als Koningen
van dat landschap, of ten minsten met
dien naam (gelyk in’t leven van den Ter-
nataanschen Koning Modafar in ’t jaar
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1612 in zekere brief van den Koning var
Tidore, en ook in die van Hbamza in 't

jaar 1638 blyken zal) bekent gemaakt,
tot dat men die als heeft laten uitsterven
en hun land ( meest door toedoen der Ne-

derlandsche Maatschappy) onder den Ko
ning van Ternate gekomen is, waar of
anderzins de Ternataanze Kaytsjili, ofDie Ke

ser Prins Alam, in’t jaar 1682 Goegoegoe
geheel of ryx-bestierder van Ternate het waar-
uitgestor
ven,en nu schynelykst regt had; gelyk hy ten tyder
niet meer van den Nederlandschen Ternataanschen
bekent. landvoogd, den Heer Robbert Padbrugge

daar van ook nog den ydelen naam voer
de, zonder egter eenige magt of bestie
daar over, maar alleen dat vermaak te heb

ben, dat hy dit Gilolo of Batoetsiina
nu en dan wel tegen de onzen, als t

beste en vrugtbaarste deel van’t gansch
eiland, prees

Gelyk nu die naam van Koningen deWelke
Moluccos van ouds aan die vier Koningervorster

van oudt gemeen was, alzo heeft in den later tyd,
Molukse en by ’t merkelyk aangroeijen van de
Koninge

magt des Konings van Ternate, die vorst
genoem

wierden alleen zig dien grootschen Titel van Co
lano Masoko, of Koning der Moluccos
tot nadeel van al de anderen, aangema
tigt, die wel eer by zyn krooning ook
opentlyk uitgeroepen wierd, en die hen
alleen ook nu hedendaags nog gegever
word, gelyk ook zedert die tyd, dat hy

zich dien Titel alleen aanmatigde, de Ko¬
Wie nt ning van Gilolo, eigentlyk Dicoma o
illeen die

Diicoma Colano, dat is, bogt-koning,
2210

die van Tidore, Kie-ma Colano, dat is,draagt
berg-koning, en die van Batsjan, Colano
Madche, dat is, Koning aan ’t einde (te
weten der Moluccos) genaamt wierd

Wel is waar, dat de grootshertige
Ternataanen voorgeven, dat Maloko in

hun taal, wyd-uitgebreid, beteekent, en
dat hunne Koningen dien naam, als hun
alleen eigen, daarom droegen, om dat hur
gebied zig zo verre namelyk in 't Noor

den tot Mangindanao, en in 't Zuider
tot Solor toe, zou hebben uitgestrekt

maar zo het al waar is, dat dit woord
zulk eene beteekenis in het Ternataans
heeft, zo bewyst dit egter niets ten hun-
nen voordecle, alzo wy reeds getoon
hebben, dat die van ouds al door den
Koning van Gilolo alleen, en daar na no
lang van hem nevens de drie andere Mo¬
lukse Koningen, en zelf op een tyd, wan
neer de magt der Ternatanen nog zeer ge-
ring was, en nog niet de minste betrek
king daar toe hebben kon, gevoert is

Hoe groot egter te voren die vorster
an Gilolo of Djilolo geweest zyn, zo i
het ons egter onmogelyk geweest by n.

iets daar van, ’t zy van de Ternataanen.
’t zy van die andere Molukse eilanders
te ontdekken

U KSE

Het gene de voornoemde Portugeesche
schryvers daar af aangetekent hebben, i
zo mager, en onordentelyk, dat het ons
tot het opstellen van een nette lyst hun-
ner Koningen in ’t minste niet heeft kon
nen dienen; weshalven wy dat gene7
velk ons daar van uit hun bekent is, in
de levens der Koningen van Ternate, daar
iet te pas komen zal, zullen inlassen

Aangezien wy dan beter, en netter
kennis van de Ternataansche, Tidoreesche

en Batsjansche zaaken, als nader aan onzt
yden, hebben, zullen wy daar af zulk
een net verhaal, als ons mogelyk is, doen
en daar toe de berigten zo van onze land

genooten, als ook die der Ternataanen
ebruiken, waar omtrent my zeer vee

ligt gegeven heeft zeker naeukeurig Ter-
nataansch berigt, uit de alleroudste overle-

veringen van die Natie door den Moluk-
zen Goegoegoe, of Ryx-bestierder, Mara

aoli, te zamen gestelt, en aan den Kimc-

laha, of stadhouder, Marasaoli , zynen
na-neve, die 1681 nog leefde, nagelaten,
van welken laatsten Marasaoli het zec

gevallig in myn handen is gekomen, waa
door my dus gelegenheid gegeven is, om
daar van zeer veel zaken vry naukeuriger,
dan andere, te konnen opstellen

Om dan met ordre van deze drie laat-

ste Molukse vorsten te spreken, zal het
van nooden zyn, dat, eer wy, volgens
ons voornemen, van yder in ’t byzonde
melden, wy eerst die zaaken, die to
hen zo van ouds, als ook nog in’t ge-
meen betrekking hebben, voorstellen

Eene der oudste Molukse gewoonten Hun

olg-regen plegtelykheden, by al deze Koningen
ot degebruikelyk, is deze, dat onder hen nie
kroon

de zoonen den vader, maar zyn broeders,
of broeders en zusters-zoonen , den over
ledenen in't ryk volgen, een gewoonte
die niet alleen by meer Indische vorsten,
als by die van Malabar, in Amboina en

elders, maar zelf ook (zo Grotius in

zyn Boek, Het recht van oorlog en vrede
vap. 7. Sect. 24. aanhaalt) by de vorsten
an Numidien, ’t Gelukkig Arabien
an Marocco, en Fes, van ouds her
gelyk ook by meer andere vorsten, dis

wy nu voorby gaan, gebruikelyk ge
veest is.

Deze plegtlykheid, een der oudste; is Metter
toe langer hoe meer nagelaten, tot zo tyd ve.
erre, dat ons veel Koningen, die hun- vallen.
ne vaders in’t ryk volgden, zo wel in
Ternate als by die van Tidore, voorko-
men zullen; hoewel ’er onder geweest
zyn, die hun vaders volgden , om da
die by hun leven afstand deden, gesyl
Saifoddien Koning van Tidore voor zyn
zoon, den Prinse Céram, namaals Hham
za Fabarodden genaamt, gedaan heeft.
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Dus bleef wel ’t ryk altyd aan ’t zelve

geslagt, maar alleen in opzigt van de
cene zyde, en niet in de nederdalende
Linie; waar by zy dan in ’t gemeen ook

wel op dien zagen, die in opzigt van
zyn moeder de verhevenste van afkomst
was, ’t geen dan ook wel aanleiding ge-
geven heeft, om den jongsten zoon, of
broeder, in de plaats van den oudsten, te
verkiezen.

Het woord van verkiezen gebruike ik.
om dat hun ryken niet erflyk zyn; en
om dat de vorsten, ook zelf de naast-

geregtigde tot de kroon, daar toe altyd
by de ryks-grooten verkoren worden;
by al ’t welke nog komt, dat jegen-
woordig die keure zelf nog niet geld,
ten zy die Koning door den algemeenen

enNederlandsen Landvoogd te Batavia,
ndoor zyn raaden, goedgekeurt zy;
teom die verkiezing te gemakkelyker

konnen goedkeuren, zo dragen zy vooraf
door hunnen Landvoogd in Ternate, en
zyn heimelyk beleid in dezen, wel goede
zorge, dat de ryks-grooten geen anderen

Koning kiezen, dan die zy geerne zagen;
gelyk dat in de verkiezing van Saifoddien,
Gargea, en anderen, gebleken is.

Wanneer een dezer Molukse Koningen
quam te overlyden, bragten hun oude
plegtlykheden mede, dat de levende vor-
sten den overledenen door een gezant-
schap, alleen ten dien einde derwaart
gezonden, de laatste eere aandeden ; waar
van men een seldzaam voorval in ’t jaar
1627. in Mai, by de komst van de Heer
Gillis van Zeist, Landvoogd in Ternate,

zag: want die van Ternate hadden, vol-
gens deze oude gewoonte der Molukse
vorsten, een gezantschap na Tidore ge-
zonden, om den toen eerst overledenen

Koning aldaar te helpen begraven; maar
vermits de Ternataanen aan de Tidoree-

zen een zeer quaden trek gespeelt, en zy
nog geen gelegenheit gehad hadden, om
die te wreeken, namen zy dat nu waar
met die gezanten, nevens hun Coracora.

of vaartuig, in beslag te houden.
Ook telt de Tidoresche Koning in 't

aar 1612, in een brief aan den Terna-

taanschen Koning Modafar geschreven,
en den zesde Mai ontfangen, onder de
oude Molukse gewoonten, dat zy na lang
genoeg met den anderen geoorlogt, en
zich daar door geheel afgemat te heb-
ben, dan gewoon waren op te hou-
den, en malkanderen met schryven,
en Bitsjaaren, dat is, beraadslagen, te
verzoeken; en in dien zelven brief haalt
die eerste Koning ook aan, dat hy, of
Modafar 's verzoek , om zynen vader,
Koning Saidi, of Sabid, die by de Casti-
liaanen in Manila gevangen zat, te helper
verlossen, ingevolge van hun aloude

I. DEEL.

N.EK
129

Molukse gewoonten, niet in staat was,
om zulks te doen, alzo die mede bragt,
dat de een Koning wel voor den anderen,
die gevangen mogt zyn by den vyand,
sprak, byaldien hy door den vyand in het
veroyeren van een stad, of vesting, daar
hy mede in was, gevangen genomen
wierd; maar geenzins, zo hy zich zelven

in ’s vyands handen overgegeven, of zich

aan zyne bescheidenheit vertrouwt had,
gelyk van dezen Koning Saidi geschied
Was

Wanneer deze vorsten, of hunne vol- Hun
aloudekeren, malkanderen ter zee ontmoeten,
vyze van

en voorby scheppen, konnen zy malkan-
malkan¬

danderen geen grooter hoon aandoen, deren te

van hoonen,dat zy ruggewaarts met het spits
of tenunne Panggajen , dat is, riemen, of
cetert.schep-spaanen , ’t water voorwaarts klet-

bysen; of wanneer zy in vriendschap
den anderen , of omtrent malkanders
stranden, ter plaatse daar hun Coracora’: In’t ont-

moetenleggen, of daar hun dorpen zyn, komen,
ter zec.zo nemen zy het voor de grootste smaad-

heit, die men hun aandoen kan, op,
als men met den voorsteven van zyn

Coracora, of van eenig ander vaartuig,
regt toe regt aan daar op aanlegt, en
gelyk dit een klaar teeken van oorlog,
en vyandschap is, die men reeds heeft
of ook wel eerst zoekt, alzoo nemen zy

het in tegendeel voor een teeken van
vrede en vriendschap op, dat men, den
wal genakende, zyn vaartnig omwend,
en met den agtersteven des zelfs den wal
aandoet, en ook zo het vaartuig op den
wal haalc.

Wanneer d’eene vorst des anderen ’s In 't
voorbyverblyf-plaats of ’t eiland, daar hy woont,
roejenvoorby roeit, zo moet men met ’t slaar
an

van de Gong, en Tifa (werktuigen, naanden.
welker eenparig geluid zy op de maat
scheppen) zo lang, tot dat men voorby
die plaats is, ophouden; een zaak waar
mede de Koning van Tidore, Saifoddien
zeer dikwils misnoegen aan de Koningen
van Ternate van tyd tot tyd gegeven
heeft ; hoewel dat door een voorzigtig
bestier, of wel door een gevoegelyke te
gemoetkoming der Nederlandse Land-
voogden in Ternate, nog altyd in de
beste vouw geslagen, en daar door veel
moeite en oorlogen , by dien vorst tegen
de Ternataansche Koningen uitdrukkelyk
door zulke moetwillige en trotse bedry-

ven maar gezogt, van tyd tot tyd voor-
gekomen is; daar anders die Koningen
van Ternate deerlyk aan zouden gereden
hebben; te meer, alzo de Tidorees,
ooser dan de Ternataansche Koningen

van zyn tyd, voor af de Ternataansche
Ryks-grooten al op zyn zyde had weten te
krygen.
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geschied) mal¬Als zy (t geen selden
kanderen bezoeken, het zy dat de Koning.

Ryks-grooten, Hovelingen, gemeene
lieden, of hunne vrouwen, den anderen
gaan zien, en zy ten dien tyde eenige
oude wrokken ophaalen, malkanderen
iet verwyten, of den een den anderen
daar over bespot; of ook wanneer zy
malkanderen bezogt hebbende, zonder
behoorlyk afscheid te nemen vertrekken,
en hun touw van ’t vaartuig, waar mede
zy by den anderen quamen, stil glippen
laten, zo is het een zeker teeken, niet
alleen van een groot misnoegen , maan
dat word voor een openbare verklaring
van oorlog, by alle die vorsten, en hun
onderdaanen, gehouden.

Voornoemde Molukse Koningen hou-
den ook voor een bittre smaad, wanneer
of hun eigen onderdaanen, of die van
nunne naburige vorsten, ja zelf ook de
grooten, ’t zy van hun, of eenig naburig
ryk, zig voor hun, niet met de handen
voor, of tot aan den mond (gelyk de
gewoonte van hun regte eerbieding is)
komen verootmoedigen, maar wanneer
zy hun gevouwen handen spits op tot
voor hun voorhoofd, of zelf daar wel
boven, verheffen.

Hier uit konnen zy aanstonds merken,

welke hun vrienden, en welke hun vyan-
den zyn; even gelyk zy dit mede weten
te ontdekken aan de Spiegel- gevegten
die zy dikwils van de jongelingen, en
hun voorvegters, tot vermaak der groo-
te gezelschappen, en in ’t gemein na
hunne openbare maaltyden, aanregten;
want in zulk een Spiegel-gevegt zal een,

die hun wel genegen is, het hoofd met
beide handen over en weder schudden,

dog een qualyk genegene zal dat maar
met cene hand doen.

Het word ook voor een teeken van
hoon opgenomen, zo iemand in ’s Ko-
nings tegenwoordigheit op eenigen drem-

pel van een deur blyft zitten, of ook ze
zy de gestikte pronk-neusdoeken, die
zy gemeenelyk op hun schouders dragen
als zy iemand gaan bezoeken, niet ten

eersten daar af nemen, ’t gene zy voor
even zo smadig opvatten, als wy gewoon
zyn aan te merken, dat iemand zig onder
ons verstouten dorst by een Koning, of
de hooge Overigheit van den lande zyn
hoed op zyn hoofd te houden. Ja zelf
worden die neusdoeken, na dat de per
soon, die ze draagt, van een hoog, of
laag aanzien is, ook meer of minder, en
dat zelf met veel beleefdheit, en ge-

swindheit, van zyn schouders afgelicht.
Op al welke zaken, als van veel aan-

gelegenheit, een Landvoogd der Maat
schappy zeer naauwkeurig te letten heeft,
gelyk hy noodzakelyk daar af kennis

UK S E
hebben moet, om al de swarigheden,
die daar uit zeer ligt zouden konnen

ryzen, tydelyk door een voorzigtig be-
leid voor te komen.

derAls de hedensdaagse Koningen
Moluccosden Nederlandschen Landvoogd
in Ternate komen bezoeken, zo is

1een zeer groot onderscheid in, of
5.komen om hem wegens zaken der

Maatschappy te spreken, dan wel, of zi
maar komen, om hem als goede vrienden,
en uit beleefdheit, die eere te doen met

voornemen, van daar maar een uitspan-

ning van geest, en een vermaakje (’t geen
zy zo nu en dan al eens doen) te

nemen.

By hun komst gaat hy hun tot aan de
poort van de sterkte te gemoet. Komen
zy dan wegens zaken der E. Maatschap-
y, zo neemt hy van hun de hooger
hand ; maar komen zy hem als goede
vrienden zien, zo bied hy hen, volgens
uitdrukkelyken last der E. Maatschappy,

de hooger hand wel aan; maar zy willen
die van hem, dien zy alle Bapa, dat is,
Vader, noemen, noit nemen, aanmer-
kende dat het niet wel voegen zou, dat
een zoon aan zyn vaders hooger hand

ging.
By het gaan en komen van yder dezer

vorsten, word gemeenlyk ook driemaal

voor, en weer dric- ook wel zomtyds

vyf-maal by hun vertrek met grof ge-
schut geschoten; een eere, die hun ook
aangedaan word, als zy maar voorby de
sterkte vaaren, mits dat zy dan eerst
schieten, of de sterkte groeten moeten;
waar op dan by de onzen geantwoord
word. By al het welke men ook wel

voegen mag, dat 'er by openbare maal-
tyden der E. Maatschappy, wanneer zy
daar tegenwoordig zyn, zeer veel ter
eere van hun, en voor al by het drinken
van hunne gezondheden, met Prinse-
stukjens geschooten word.

Ook zyn deze drie Koningen niet al-
opeen in het algemeen zeer jaloers

malkanderen, maar hebben ook yder hun

byzondere spraak, kleeding, en swier van
vaartuigen. En door deze verscheiden-
heit van taalen komt het, dat een en de

zelve eilanden zo verscheidenlyk genaamt
worden, dat vele daar door verbystert
zyn, vermits de Ternataanen, de Tido-
reesche, en Batsjanse eilanden, of wel
andere, onder hun gebied behoorende,
altyd op hunne eigen wyze, en in hun
taal, anders als de Tidoreezen, of Bats-

'tjanders, gewoon zyn, te noemen,
geen die van Tidore, en Batsjan even zo
weder omtrent die van Ternate, en ook

omtrent malkanderen, doen.

De Ternataansche taal is zeer hoog-
dravend, en komt in deftigheit, en klank

naast
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naast aan de Spaansche. Uit hoogmoed,
en ten bewyze dat zy onder niemant
anders staan, 20 zullen zy in haar schrif-
ten geen andere, dan deze, gebruiken.

Zy hebben mede cen gewoonte onder
malkanderen , van den eene des anderens
onderdaanen listig te verleiden, en ze
malkanderen te onttrekken.

Geen van deze drie Koningen mag
ook door iemand, buiten kennis van den

Nederlandsen Landvoogd, bezogt werden.
Buiten zyne vergunning mag ook nie-
mand met hen spreeken, nog eenige brie-
ven aan hen zenden, of van hen ontfan-

gen, ten zy de Landvoogd daar toe ver
lof gegeven heeft.

Ook gaat zyn magt zo verre, dat hy
al zulke brieven, als hy wil, en ’t noodig
agt, kan opbreken, lezen, en vind hy
het goed, die weer gesloten overgeven
of ze anders, zo ’er zwarigheit in steekt.
maar na Batavia aan hare Hoog Edelhe
den senden.

Indien nu deze of gene gevolmagtigde
eenige brieven van Batavia, Amboina
ofte van eenige andere plaats, van een
van deze Koningen krygt, zo moet hy
die aan den Landvoogd eerst overgeven,
die ze voor af doorlecst, en naziet, of

ze zonder gevaar voortbestelt moger
worden

Zeker geval is my bekent van een
brief, door een Heer van veel aanzien

aan den Tidoreschen Koning Hhamza
Fabaroddien geschreven, welken des zelfs

gevolmagtigden aan den Landvoogd, den
Heer Jacob Claaszoon, moesten overge
ven, gelyk hy dien brief ook opbrak
las, weer toezegelde, en aan die gevol-
magtigden wedergaf met deze byvoeging,
dat zy alles, ’t geen hy daar omtrent
gedaan had, vryelyk aan dien Heer, die
hun deze brief toegezonden had, konder
overschryven

Het is waar, dat Koning Hbamza
Fabaroddien, by de overgave van dier
brief merkende, dat die geopent was
aan die gevolmagtigden vraagde, wie dien
geopend had, en hoorende , dat de

Landvoogd het gedaan had, zeer spytig
en scherp dreigde, daar over aan haar
Hoog Edelheden te zullen schryven, en
te zien, wie zo stout dorst zyn, dat hy
brieven, aan hem hoorende, zou ope-
nen; maar het is zeker, dat de Land-

voogd hier in niet anders, dan volgens
zyn last, doet, hoewel ik geloove, dat
hy juist altyd niet even stipt dat beve
opvolgt, en dat hy hier in met een groot
onderscheid omtrent vrienden, of vyan-
den, handelt; waar omtrent het ook zeer

veel gewicht toebrengt, na dat hy zulk
een Koning genegen, of ongenegen is.

De Koningen van Ternate, Tidore,
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en Batsjan, zeggen, dat zy van een en
den zelven Draak ; dog yder uit een
byzonder ei, gesproten zyn; om welke
redenen de Koning van Batsjan een
Draak boven op zyn Palcis heeft uitge¬
sneden staan.

Anderen , dit wat verder ophalende.
zeggen , dat de Molukse eilanden van
ouds door een vorst, Bigara, of Bikoe
Cigara, genaamt, bestiert zyn, en geven
verder dit navolgende verdigtsel als een
zuivere waarheit op; dat deze vorst op
zekeren tyd uit varen gegaan, en met
zyne Gilala (een zeker snel-zeilend, en
te gelyk licht roei-vaartuig) omtrent
Batsjan gekomen zynde, eenige Bam-
boesen, of Indiaansch riet, tusschen de

klippen gewaar wierd, ’t welk hy belast
te af te kappen; maar dit was zo ras niet
begonnen, of men vernam by den eersten
kap, dien men daar in dede, dat 'er eenig
bloed uit quam.

Dit ontstelde dezen bygeloovigen vorst
zeer sterk ; maar nog veel meer, dat hy
aan den wortel van dien Bamboes-stoel

want zo groeijen zy by een) vier eyeren
vond , die zeer wel naar Slangen-eyeren
geleeken.

Terwyl hy nu bezig was met deze
eyeren te beschouwen, hoorde hy een
stem, als uit het riet voortkomende, die
tot hem zeide: Gy moet deze vier eyeren
wel gade slaan, en vel bewaaren, alzo uit
de zelve vier Vorstelyke persoonen staan

gebooren te worden.
De vorst, hier door opgetogen, nam

die eyeren inede na zyn Paleis, en ver-
nam niet lang daar na, dat daar uit drie

mannen, en een vrouw te voorschyn
quamen, van de welke een de Stam-vorst

der Koningen van Batsjan, een de voor-
vader der Boetonsche Koningen, en een
de Stamhouder van een der vorsten in de

Papoesche eilanden was, gelyk dan die
vrouw ook aan zeker magtig vorst van
Loloda, op’t groot land van Halamahe-
ra, getrouwt geweest is.

Een verdichtsel, in zyn oorsprong wel
wat na de geboorte van Leda ’s kinderen
toen zy van Jupiter in de gedaante van
een Swaan beswangert wierd, gelykende,
daar een ey voor den dag quam, uit het
welke Pollux, Castor, en Helena voort-
gekomen zyn; gelyk wy dit by den
Roomschen Lierdichter Horatius Lib. 2.

Sat. I gemelt zien:

Zastor gaudet equis, ovo Prognatus eodem
Pugnis.

Dat is:

Te rennen met het paart kan Castors hart
bekoren :

t Gevecht den and’ren uit een zelleve ey
geboren.
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Macrobius zegt Lib. 7.c. 16. Saturnal

dat een ey een zinnebeeld van de Wereld
is. De Syriers, en Feniciers, deden
hunnen God, of de gesternten, ook uit
een ey voortkomen, zo dat dit al een oud
gevoelen is.

Ter gedagtenis van dit voornoemt
voorval eeren veele van deze volken niet
alleen dezen Bikoe Cigara; maar zelf ook
nog die rotsen, tusschen welke die eyeren
gevonden zyn. Waar by men nog voegt,
dat uit het ey des eersten Konings van
Batsjan derthien Heidensche vorsten van
Ternate na den anderen gesproten zyn,
tot dat een Sulthan van Tidore, Bonga
genaamt , opdaagde, die den Alcoraan,
of 't Moorsch geloove, aannam; dog
wie deze Koning geweest zy, blykt my
nergens , zo dat het maar een opgeven
van ’t moedig Batsjans Koninkje is, dat
zig uit dezen hoofde ook beroemt, den
oudsten der Molukse Koningen te zyn,
ten bewyze van dien nog de klippen en
de plaats omtrent zyn land , daar dit
voorviel, vertoonende.

Dit is dan een verhaal, waar uit men
klaar ziet, dat het opgeven van den voor-
noemden oorsprong dezer drie Koningen
van een en den zelven Draak, maar uit

drie byzondere eyeren, met zeer weinig
verandering, uit een diergelyk verhaal
der ouden, getrokken is

Wat nu hedendaags den rang dezer
drie Molukse Koningen aangaat, het is
zeker, dat die, hoe jaloersch zy ook
daar over tegen malkanderen zyn, buiten

alle tegenspraak, den Koningen van Ter-
nate toekomt, na welke die van Tidore,
en dan die van Batsjan, volgde; en dat
die van Tidore die eere van oudsher
aan de vorige Koningen van Ternate ge-
geven hebben, zal ons klaar in ’t vervolg,
by ’t verhaal van Koning Modasar 's le¬
ven, en elders, blyken.

Schoon nu den Koning van Ternate
den rang, en hooger hand der twee

andere Koningen toekomt, zo mydmen
egter, zo veel als mogelyk is, hen by
den anderen te laten komen.

Het gebeurt egter zomtyds zeer ge-
vallig, dat 'er twee op een en den zelven
tyd den Landvoogd komen bezoeken, in
hoedanigen voorval hy hen yder in een
byzonder vertrek brengt, en hen daar
door eenige van zyne raaden zo lang doet
onderhouden, tot dat hy, over en weder

dan by den eenen, dan by den anderen,
gaande, zyn zaaken met hun verrigt, en
zo gelegenheit van hen weer invoegen,
als zy quamen, weg te geleiden, beko¬

men heeft.
Dus quamen in’t jaar 1708. de Ko-

ningen van Ternate en Tidore, KayTsjili
Tolucco, en Hhamza Fabaroddien den

U K S E
Landvoogd, Pieter Rooselaar te gelyk
bezoeken; dog schoon die Heer de voor-
zigtigheit had van behoorlyke schikking
te nemen in hun te ontfangen, en te
onderhouden, om onsusten, die hy tus-
schen hen vreesde, voor te komen , kon

hy egter (gelyk wel meermalen voorviel)
niet beletten, dat zy beiden buiten op
de groote zaal quamen, daar zy malkan-
deren met een verbaazende trotschheit
voorby wandelden, zonder aan malkan-
deren eenige andere eerbied te toonen,
dan dat die van Tidore zeer straf tegen
den anderen zeide, Tabée Djouw Radja,
dat is, Zyt gegroet Heer Koning, waar op
die van Ternate weer het zelve even
straf, en trotsch, antwoordde, zonder

dat zy verder, schoon verscheide maalen
als staaken voorby malktanderen over en
weder wandelende, een woord meer te-

gen een spraaken, of ook een glas wyn
met malkanderen, maar wel verscheiden
met den Heer Landvoogd, of zyn raa-
den, met welke zy over en weder wan-
delden, dronken; na welke bespottelyke

vertooning van hunnen hoogmoed yder
weer na zyn kamer met zyn geselschap
vertrok, zonder dat zig toen, gelyk wel
op andere zamenkomsten dezer twee

vorsten, eenige geschillen opdeden.
Het gebeurt ook wel, ter gelegenheit

van zekere openbare maaltyden , die de
Landvoogd uit naam der E. Maatschappi
jaarlyks geeft, en waar op zy dan mede
genoodigt worden, dat zy alle drie te
zamen by den Landvoogd komen, om
met malkanderen vrolyk te zyn.

Om dan door een voorzigtig beleid
alle geschillen tusschen deze teedere en
licht-geraakte vorsten voor te komen,
en ook hen zo veel, als mogelyk is , van
den anderen af te zonderen, zo worden
er, indien ’er twee komen, drie, en zo

zy alle drie komen, wel vier tafels ge-
delt ; aan de eerste van welke dan de

Landvoogd zit, die den Koning var
Ternate, als den eersten in rang, aan die

tafel zet, die aan zyn regter hand staat
dog zodanig, dat, om yder wat genoe
gen te geven, de ryks-grooten van Ti-
dore aan des Konings regterhand geplaatst
worden.

De Koning van Tidore, met de ryks-
grooten van Ternate aan de linkerhand
van dien vorst, plaatst hy aan de tafel,
die aan zyn linkerhand geschikt is, en de

Koning van Batsjan aan de vierde tafel,
uitdrukkelyk voor hem, en zyn ryks-

grooten, toebereid; hoe gering en on-
vermogend deze nu ook in zig zelven is,

egter is hy daarom in hoogmoed geenzins
de minste.

Zodanig was het voornemen ools van
oden Landvoogd, Robbert Padbrugge
deze
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deze vorsten dus in den jare 1679. aan
drie byzondere tafels te onthaalen, en
zelf aan de vierde, ’t geen dan een net
vierkant van tafels gemaakt zou hebben

te zitten, zo zy, volgens het reeds ge-
daan verzoek, gekomen waren, om den
eed aan den nieuwen algemeenen Land-

voogd , den Heer Ryklof van Goens,
volgens gewoonte, te vernieuwen; dog
dan zou die Heer de ryks-grooten van
Ternate by den Koning van Batsjan, die
van Tidore by den Koning van Ternate.

en die van Batsjan by den Koning van
Tidore, of wel by den Prins Ceram.
zynen zoon, die in zyn vaders plaats zou

gekomen hebben (hoewel hy by ons nop
als zodanig niet erkent wierd) gevoegr
hebben, by aldien de Ternataansche be¬

roerte dit niet belet hadde.

In ’t jaar 1689, wanneer de Heer
Dirk de Haas, als Commissaris, of ge
volmagtigde, over de drie Oostersche
Landvoogdyen, van hare Hoog Edelhe
den uit Amboina na Ternate gezonden
was, onthaalde die Heer den Koning van

Ternate KayTsjili Sibori (anders Amster-
dam) dien van Tidore, en den Koning
van Batsjan aan drie tafels, zodanig ge-
schikt, dat de Ternataan aan zyn regter-
hand , met de Tidorêsche grooten aan
de linkerhand van dien vorst; de Tido-

rees aan zyn linkerhand met de Terna-
taansche ryks-grooten aan de linkerhanc
van dien Koning, en de Batsjansche Ko¬
ning met zyn eigen grooten regt tegen
hem over, als in een drie-hock, zat

In ’t jaar 1705, wanneer de Heer
Johan van Hoorn, als opper-Landvooge
van Indien in’t begin des jaars in Ternate
gelyk verder gansch Indien door dan ge
schied) zou voorgestelt worden, zaten
de Koningen der Moluccos aan drie ta-
fels. Aan de eerste zat de Koning van
Ternate, en die van Batsjan met beider

grooten. Aan de tweede de Koning van
Tidore en zyn grooten, en aan de laatste
de overige Koningen en grooten, by
welke zig de Landvoogd de Heer Roose-
laar, en de verdere Hollandse bedienden

voegden.

Dus verre nu eenige zaken, deze drie

Koningen in het gemeen betreffende,
opgehaalt hebbende, zo gaan wy nu
over, om van yder der zelven in ’t byzon-
der, en eerst van den Koning van Ter-
nate, als den eersten in rang, te spreken
en voor af te zien, wat aan deze vorsten

in het byzonder eigen is.
Gelyk hy in rang boven al die andere

uitsteekt, alzo onderscheid hy zig van de
zelve buiten dien nog, door zekere merk

teekenen, volgens d’oude Molukse ge-
woonten hem alleen zodanig eigen, dat
geen der andere twec Koningen, en veel
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min iemand van de geringer vorsten om-
trent die streek, die konnen, of mogen
vertoonen, zonder dien vorst ten uitersten

te hoonen , en een onverzoenelyk mis-
noegen te geven.

Dit merkteeken van onderscheid be- En metk-
teekenenstaat in een zekere uitwendige, en, na
van Staathunne hoogmoedige gedagten, zeer prag
boven de

tige staat-voering van vier byzonders andere

Sonneschermen, welke hy voert, we Konin-
gen.gens het overwinnen, of gevangen ne

men, van vier (volgens hun opgeven
magtige Koningen, hoewel wy op zyn
plaats al getoont hebben, hoe magteloos
zy nu, in vergelyking van vorige tyden,
zyn.

Den eenen Sonnescherm zegt hy te voe- Redenen
ren, wegens Batsjan, den tweeden we- daar af
gens Tidore, welke beide Koningen eer
der Ternataansche vorsten wel eer gevan-
gen genomen zou hebben, en den laat
sten zou dit by zeker geval in de stad
Gamma Lamma, wanneer hy by den
Koning van Ternate vlugten quam, over-
gekomen zyn. Den derden voert hy
wegens het overwinnen van den Koning
van Gilolo, ’t geen hy egter niet zyne
dapperheit, maar de hulpe en de wape¬
nen der E. Nederlandsche Maatschappy
dank te weten heeft. Den vierden voert

hy , wegens het bezit van zyn eigen ryk.
Om ons gevoelen, wegens dit voeren

van die vier Sonneschermen, te zeggen
zo meene ik, dat hy die voert, niet uit

betrekking van deze voorgewende over-
winningen, maar veel eer ter gedagtenis
van dit voornoemd verdigtsel van die vier

eyeren, uit welke, na hun voorgeven,
de oudste vorsten van Ternate gesproten

zyn, gelyk zy ook, om die reden mo-
gelyk mede, als de eerste in rang van de
Molukse vorsten, of wel als hoofden van
die vier stammen, gesteld, en by die van
Tidore zelf daar voor ook in dien brief
erkent zyn, dien de oude Koning van
Tidore, oom van den Ternataanschen
Koning Modafar, in’t jaar 1612. aan
hem schreef, waar in hy die eere opent
lyk aan zynen neve, hoewel toen nog
zeer jong, geeft.

VoertNa dat nu Koning Amsterdam in 't
vyf Son-jaar 1680. het eiland Sjauw, door hulp
nescher-

der E. Maatschappy, verovert had, voer
men.

de hy vyf Sonneschermen, in ’t midden
van de welke hy , op ’t aanraaden van
zyn ryks-grooten, en vleijende hovelin-
gen, verscheide zotternyen in het open-
baar vertoonde.

In tegendeel voeren nu de Koningen Dog de
van Tidore, en Batsjan, yder maar een anderen

maar esn.Sonnescherm yder wegens zyn eigen
-rryk , mogende, tzy aanden voor-ofagter-

steven der vaartuigen, geen andere tecke-
nen vertoonen.
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Over dit voeren van zo veel Sonne-

schermen is de Koning van Ternate zeer
opgeblazen, en niet min jaloers, wan-
neer zich iemand verstouten durft, zich
die eere aan te matigen.

Men zag daar een klaar bewys af,
wanneer de Koning Bea van Gorontalo, of
de kust van Celebes zich onthoudende

den derde Maart in’t jaar 1678. met drie
Sonneschermen aan het kasteel Orangie
verscheen, juist op dien zelven dag,
dat Koning Amsterdam, en zyn ryks-
grooten, opdragt van die landen, en
volkeren, met bezegelde brieven zeer

plegtelyk aan de E. Maatschappy deden;
want zo als dat verwaand en opgeblazen

Koninkje de sterkte intrad, vraagde Ko-
ning Amsterdam , van waar de Koning
Bea aan dat regt, van dus drie Sonne-
schermen te voeren, gekomen, en hoe

hy zo stout was, van hem zulk een
smaad, en hoon aan te doen : Ja dit
maakte zyn Hoogheid zo misnoegd, en
verbolgen, dat hy, alleen om die reden,
zonder eenigen Sonnescherm in de sterkte
quam, en den Heer Landvoogd Pad-
brugge noodzaakte, dit Koninkje te doen
aanzeggen, dat hy niet anders, dan zon-
der eenigen Sonnescherm , binnen de
sterkte Orangie komen mogt, vermits
de Koning van Ternate daar op die wyze
verscheenen was, en zich over het voeren

van zo veel Sonneschermen op zyn vaar-
tuig, of Coracora, zeer beledigt gevon-
den had, om welke reden hy voortaan
zich ook zou hebben te wagten, van die
Sonneschermen hier meer te voeren

De Koning van Ternate heeft ook een
regt in ’t scheppen, of roejen, hem in 't
byzonder eigen, volgens het welke de
voorste en agterste scheppers op ’s Ko-
ninks Coracora, in het uit het water
haalen van hunne Panggajen, of schep-
riemen, de punten om hoog steken, of
over hun hoofd haalen, en omdrajen;
’t geen door geen andere vorsten op hun-
ne vaartuigen mag nagevolgt worden;
ten zy dat die vorst dit aan dezen of genen
Koning, als by een zonderlinge gunst
gelieft toe te staan, gelyk Koning Am-
sterdam een gedeelte van dit regt, na het
veroveren van Sjauw, aan Martyn To¬
tanda, Koning van Taroena (op het
eiland Sangir) uit aanmerking van de
hulpe, die hy hem te dier tyd met zyn
volk bewees, geschonken heeft , dog
zodanig, dat alleen de voorste scheppers,
en niet de agterste, het zelve doen mo-

gen; vermits de Koning van Ternate
die cere, van in dier voegen voor en
achter te laten scheppen, alleen maar aan
zich zelven houd. Egter is het gedeelte
van dit geschonken regt zo groot een
eere voor hem in 't ooge van alle de daar

O KsE

omtrent leggende Oosterlingen, dat hy
daarom alleen van veel vorsten benyd is,
zonder cenige andere reden van misnoe-
gen aan hun gegeven te hebben

Wanneer den Koning van Ternate een Plegte-

kind geboren word, ’t zy van een egte lykheit

by 'tvrouw  ’t zy van een byzit, ook2c
geboren

menigmaal een van zyn kinderen sterft verden ,
word daar van kennis aan den Neder- oster-

ven , vanlandschen Landvoogd gegeven, die dan
zyn kin-gehouden is eenige leden uit zyn raad aan
deren.

dien vorst af te vaardigen, om hem over
die geboorte veel heil en zegen toe te
wenschen, of, over dien dood , zyn
mededroefheit, uit naam der E. Maat-

schappy, te doen betuigen; by welke
voorvallen zy ook altyd gewoon zyn een
zoet geschenk van eenig Lywaat mede te
brengen.

Om nu wat naaukeuriger van de erste

opkomstTernataansche Koningen, en van hunnen
der Ter-oorspronk, in het byzonder te spreken.
ataanendient men te weten, dat men onder hen
t j221

in’t jaar 1250. (zynde de hoogste tyd. 1250.

tot welken men uit hun beste berigten
opstygen kan) nog van geen Koning, of
vorst, geweten, maar alleen ondervon-
den heeft, hoe verscheide volkeren van

Halamahera zich op het eiland van Ter-
nate, na dat zy het bestier van dien
magtigen, en gierigen vorst op Gilolo
moede waren, met der woon nedergezet,
en veel dorpen op het zelve bevollct
hebben, over ieder van welke zy byzon-
dere dorp-Heeren hebben aangestelt.

Het voornaamste dorp in dien tyd, 't oudste
Tobona genaamt, lag omtrent den top dorp op

Ternatevan dien berg, die byna ’t geheel eilanc
is Tobo¬beslaat, en die in die tyden noggaaf, na.

en zonder eenigen damp, of rook, was
zo dat zy toen den top nog veiligbe¬

klimmen, en bewoonen konden. Dat

in volgende tyden nog onder den Portu-
geeschen Landvoogd Menesez zeer wel
bekent was, zo Maffejus aanteekent

Uit dit groot dorp heeft het ganschOor-

pronkTernataansch Koninklyk Stamhuis zynen
van hun-oorspronk aldus omtrent het jaar 1250,
te Ko-

na ’t verhaal van de verstandigsten onder ningen.

de inlanders, genomen.
Zy zeggen dat Guna, hoofd van dis Hun eer-

dorp Tobona, op zekeren tyd in ’t bosch ste hoofd,

Guna.gegaan zynde, om Towacca, of Suri
een drank, uit de Cocos-boom zype-
lende) te tyfferen, by geval een wryf-
steen met zyn langwerpigen looper
by de Indiaanen, of Maleyers, Batoe
Gilingan genaamt, gevonden, en van
den zelven, by nader beschouwing
ontdekt heeft, dat hy van zuiver Goud
Was.

Van dezen Gouden wryf-steen geven
de Mohhammedaanen, ofte Mooren,

Op.volgens hun bygeloove, nog verder
dat



1250.

Hur

tweed

hoofd

Molema
titti

in ’t jaan

1254.

Hun der

de hoofd

en eerst

Koning
Tsjitsj0.

in ’t jaa

1257.

Tweede

Koning
POIt.

in ’t jaar

1277.

Een dap
per vors

ZA

dat hy door zekeren Diien, of Geest, op
die plaats gedragen zy.

Dit seldzaam , dog dierbaar Juweel
veroorzaakte, dat Guna zo veel kyker-

van de naburige dorpen kreeg, dat hy
nagt nog dag rusten kon, weshalven hy
daar over zeer verdrietig, en te rade
geworden zynde, zich daar van te ont-
slaan , in hope van dan zyn vorige ruf
weer te zullen genieten, dien steen edel¬
moedig aan eenen Molematitti , hooft

van het dorp Fola-Madjahi, halverwe-
gen dien berg, wat na strand toe, gele-
gen, in’t jaar 1254, of daar omtrent
wegschonk.

Dezen overquam het zelve, ’t geen
Guna ontmoet was ; wordende van her

groot getal kykers mede zo ontrust, dat
hy ook best keurde zich daar van te ont
lasten; waar op hy dien ten eersten aan
eene Tyutso, hoofd van het dorp Sampa-
loe, dat op strand (ter plaatse daar na-
derhand de groote Stad Gamma Lamma

gestigt is) gelegen was, vereerde
Deze Titsjo (by den Hitoeeschen Hif-

torie schryver Ridjali ook Kaytsjili Tsjoeka
in zyn zestiende Alkissa genaamt) wist
beter raad met die onbeschaamde kykers,

bezat dit Juweel met een volkomen rust
en hielt zich door een agtbaarheit in
zyn gebaarden, en een ontzaglyk bestier
zo deftig dat hy van alle de ingezetener
dezes eilands zodanig ontzien, en geëerd
wierd, dat al de hoofden der byzondere

dorpen hem voor hun aller opperhoofd
met den naam van Colano of Koning

erkenden ; het geen omtrent het jaar
1257. voorvicl.

Met zeer veel bescheidenheit, gemengi

met een vriendelyk ontzag, bestierde hy dit
volk, hoewel hy die oppermagt, op die
wyze als zy die hem opdroegen, noit
uit vrecze dat zy van hem weër mogter

afvallen, gebruikt heeft. Ridjali zegt
in zyn achtiende Alkissa, dat hy als zee

voogd by de Laha, in een slag tegen de
Portugeesen (dat niet mogelyk is) dood
bleef.

Hy wist voor zyn dood egter dit op
hen te bewerken, dat zy, na zyn overly-

tden, goedwillig zyn zoon Poit, in
aar 1277. in zyn plaats verkoren, na dat

hy hen, by gissing, omtrent twintig
jaaren bestiert had. Ridjali noemde dezer

vorst, Tsjili Kadarat.
Deze Poit beheerste hen wat strenger

dan zyn vader, en dorst door zyn jonk
heit, maar vierentwintig jaaren oud zyn-
de als hy tot de Kroon quam, hen veel
swaarder lasten opleggen, dan zyn vader
oit gedaan had

Egter wist hy zich door deze en gene
swarigheden, die zich nu en dan daa
over opdeden, zeer wel te redden, en
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die van tyd tot tyd 1277.zyn onderdaanen
door verscheide dap-afgevallen waren.

pere ondernemingen weer onder zyn ge-
na welken tyd hy henbied te brengen

tot het einde van zyn leven toe (’t geen
in ’t begin van’t jaar 1284. was) zeer
gerust beheerschte.

In zyn plaats volgde zyn tweede zoon erde

Koning.Siale (en by Ridjali Tijili Aboesahid
Siole.genaamt, die egter, met zyn oudsten
in’t jaar

broeder, Gamma Tihata nog eenigen tyd 1284
om de kroon twistende, het geluk had,
van hem uit de Wereld te helpen, en
alzo zedert het laatste van ’t jaar 1284

zyn volk zeer gerust, en zonder eenig
gevaar voor zyn nazaaten, te regeeren.

Hy kreeg verscheide zoonen, die zig Zyt

scher-in ’t handelen van wapenen dagelyks
mutselin-oeffenden, alzo de Koning van Gilolc
gen metnu en dan met Praauwen, of kleine vaar
den Ko¬

ning vantuigjens na Ternate overstak, Siale mef
Gilolo.cen goed getal volks van Halamahera

overviel, en zo hem, als zyn jonge
Prinsen, gelegenheit gaf, om hun dap-
perheit tegen dezen vorst te toonen.

Die vanDit z0 eenige jaaren aan den anderen
Tidore,met dezen vorst van Gilolo geduurt heb-

Motir, en
bende , ondervond hy omtrent ’t jaa Batsjan

rooven1290, dat ook volkeren van de naburige
op Ter¬eilanden Tidore, Motir, en Batsjan, op
natezyn land, by nagt en ontyde quamei

rooven.

Dit deed hem eenige van zyn zoonen
met volk (alzo hy zelf ziek was) naar
strand afzenden, met last, van eenigen
tyd daar te blyven, om op het doen de-
zer Roovers te waken, en , waar het

mogelyk, de geledene schade op hen te

verhaalen ; ’t geen hun, na twee maan-
den te vergeefs daar gewagt, en op hen
geloert te hebben, op zekeren na-nag
zo wel gelukte, dat zy eenige vaartuiger Tidoree-

sen ge-met Tidoreesen gevangen kregen, en die
vangen

naar boven toe, als in zegepraal, bragten
genomen

zonder meer als agt dooden, en elf ge
quetsten, bekomen te hebben

Ondertusschen groeide de magt van
Siale over zyn volk van tyd tot tyd mer

kelyk aan, gelyk ook het eiland in getal
van dorpen en ingezetenen hoe langer
hoe meer toenam, waar door hy genood-
zaakt wierd zynen Setel wat meer naar
beneden, in het toen byzonder bloeijend

Foladorp, Fola Madjahi, te plaatsen, om
Madjahi,zo het de nood vereischte, intyds zyn
de Setel

vyanden van de stranden te konnen ver des ryks.
dryven.

Na dat hy dus veerthien jaaren Koning
geweest was, wierd hy schielyk beroert,
en stierf drie maanden na dit overval, in

’t jaar 1298, in goeden ouderdom
Zyn oudste zoon van de negen, die hy Vierde

Koning,Tijilinaliet, Calebatta (en, by Ridjali
Calebatta.

Kaboe) genaamt, volgde in zyn plaats; in't iaa
maar 1298
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maar heeft zo weinig in zyn leven ver-
rigt, dat hy al de agting van zyn vade
door zyn losse en wulpse bedryven be
swalkte , waar door het ryk eenigen tyd
zeer veel te lyden had; hoewel zyn broe¬
ders hem , zo tegen de buiten-vyanden.
als ook tegen deze en gene oproerige
onderdanen, sterk de hand boden, en in
staat hielden, ’t geen egter oorzaak was

dat hy hen begon te vreezen, en middel
wist te vinden, om de drie gevaarlykste

heimelyk te doen vergeven.
Zyn andere broeders de snuf hier af in

de neus krygende, en voor ’t zelve lot
bekommert, namen de vlugt naar zeker

Dorps-hoofd op Tidore, Malonga ge
naamt, die hen in zyn bescherming nam.
ter tyd toe, dat hy in’t jaar 1304.
quam te sterven, en zy dus gelegenheit
bequamen, om met hun vieren weër naa
Ternate, alzo ’er twee op Tidore over
leden waren, te keeren.

Deze vier Koningen waren maar ge
ringe Koninkjens in magt, en hunne
beheersching is ook maar alleen over dit
eiland Ternate geweest; dog die na de
zen laatsten vorst Calebatta gekomer

zyn, hebben hun gebied allenskens ool
verder over eenige naburige eilandeken.
uitgebreid.

Calebatta liet drie zoonen na, van
welke de jongste, en wakkerste van geest
Comala genaamt, in’t jaar 1304. hen
in het ryk volgde. Deze van een Ma-
leytsche moeder voortgekomen, kreeg
door hare vrienden gelegenheit, om
allereerst de Westerse Natien, voorna-
melyk de Javaanen, en Maleyers, der-
waart te lokken, en door dagelykse ver-
keering met dezelve zig op dat eiland
en daar buiten, veel ontzagchelyker, dar
een van zyn voorzaaten, te maken. Hy
komt by de Hitoeesche Historie-schryver
Ridjali, met den naam van Tsjili Naa-
in zyn zestiende Alkissa (of verhaal
voor.

Zyn dagelyks werk was met den kit-
teloorigen Koning van Gilolo te oorlo-

gen, die niet naliet hem gedurig mede
te ontrusten ; waar door hy nu en dar
eenige kleene dorpen op Halamahera,
naast aan strand gelegen, gewonnen, er
ook, zo lang hy leefde, ingehouden
heeft

Ook heeft hy zich meester van een
dorp op Tidore gemaakt, met verschei
de kleene vaartuigen derwaarts by nagt
in persoon geschept zynde , waar door
die van een der naaste dorpiens zo versla-
gen wierden, dat zy, vrouwen en kin
deren in de pekel latende, zich daar na ge-
drongen vonden, om zich gewillig mede
onder die vorst te begeven, met be¬
loften , dat hy hunne vrouwen en kin
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deren los laaten, en zy hem schatting 1304.
geven zouden.

Deze vorst had een eenigen zoon,
zeer wreed van aard, en Abderama ge-
naamt, dien hy nogtans tot zyn opvol¬
ger geschikt had. Dit, van verscheide
der aanzienelyksten gemerkt, gaf hen
voet om tegen hem op te staan, gelyk
zy, metter tyd zeer veel van het volk op
hun zyde krygende , het daar toe wisten
te brengen , dat hy beloven moest zyn
zoon zelf af te keuren, en, na zyn dood,
aan hun te laten, wien zy in zyn plaats
kiezen zouden.

Ook mogt hy in eenigen tyd van zynBepaling
regeering in’t jaar 1309. gene zaaken van

Koningszonder hunne mede-berading, en goed-
magt.keuring, uitvoeren. Dit verdroot hen

zeer, tot dat hy middel vond om zich
van hun allen te ontslaan, en zyn ou-
den luister, en vertreden eere, te her-
stellen.

Abderama ondertusschen niet min dap-
per, als wreed, geworden, begon nu
en dan zaken uit te voeren, die zynen
vader zeer gevaarlyk voor quamen, en
hem besluiten deeden om dien zoon, die
nu al veel aanhang onder zommigen van
het volk begon te krygen, zo ras het
mogelyk was, van kant te helpen,'t
geen hem zeer wel op zekeren donkeren

Doet zyn
nagt, zo als hy na de overkust met hen

zoon, Ab-

voer gelukte; want hy bezorgde, deramadat
in zeehy by een fellen wind, waar door het
stooten,

vaartuig zeer helde, in zee gestooten
en zo aan de golven onbarmhertig over-
gelaten wierd.

Zedert dezen tyd regeerde hy nog agt
aaren in meerder rust, en liet in ’t jaar
1317, na in ’t geheel derthien jaaren hen
bestiert te hebben, het ryk aan zyn
broeder, Patsjaranga Malamo (by Ridja Zesde

li, Tijili Aitsi genaamt) over, die daa Koning,
Patsjara¬toe van de aanzienlyksten op het eilanc
nga Mala-onder belofte gekoren wierd, van dat
DO

voortaan noit zoonen de Kroon erven :
in ’t jaar

maar dat broeders, of eenige andere uit 1317.

de zyd-takken, en niet uit den regtZoonen

tot deneergaanden stam, zouden mogen volgen;
Kroons-hoewel wy hier na veel andere voorbeel
volgingden van zoonen, die gevolgt zyn, ont
na dezen

moeten zullen. afge¬

keurt.Hy was vyftig jaaren oud, toen hy
begon te regeeren, hy viel zyne onder-
daanen niet hard, en maakte zich daar
door zeer bemint. Weinig zaaken van
belang vielen in zyn leven voor, behalven

alleen, dat hy eenig volk van ’t eiland
Makjan gevangen kreeg, en by dat toe-
val ook twee dorpen in ’t jaar 1321
veroverde, die onder Ternate ook lang
gebleven zyn. Hy zogt door list het
wel daar toe te brengen, dat zyn oudste
zoon, Comala Bangsa, dat is, de Car

bonkel
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1317. bonkel des geslagts in 't Maleits) in zyn
plaats zou mogen volgen, maar dit was
de oorzaak, dat hy zelf in ’t jaar 1322.
verstooten, en zyn zusters zoon, een
borst van agtthien jaaren, in zyn plaats

gestelt wierd.
Zyn naam was Sida Aarif Malamo

Zevende
t geen, in het Arabisch, den verstanKoning,

Sida digen Heer Malamo, beteekent) of, zo
Aarif Ridjali hem noemt, Tsjili Aija.
Malamo

In zyn tyd quamen zeer veel Javaanen,
in ’t jaar

en Arabiers, het zy om ’t gewin der1322.

Nagelen, het zy uit andere inzigten,Javaanen
en Ara- zig in Ternate neder zetten, waar door
biers, in de handel daar begon te bloeijen, en het
Ternate

vermogen van dezen vorst merkelyk toe
te nemen.

De naburige eilanders , hier over ja-
loers zynde, lokten mede tot zich ver-

scheide van deze vreemdelingen, en

begonnen na dien tyd meer en meer
geschil met den Koning van Ternate te
krygen.

Onder deze staken boven alle anderen

die van Tidore, Batsjan, en Oebi uit,
welke twee eerste het nu ook zo verre

gebragt hadden, dat zy, om niet minder,
dan die van Ternate, te zyn, mede yder
een Koninkje gekoren, en zich met den
anderen tegen dien van Ternate verbon-
den hadden, waar by zich ook eindelyk
die van Oebi voegden, die, in navolging
van de anderen, wel mede een Koning
over hun eiland verkoren, maar welke

laatste het egter noit zo verre brengen
konde, dat hy onder de vier Molukse
Colanos, of Koningen, zou erkent

worden.

Niet lange hier na quamen deze vier
Koningen eens zeer gevallig by een op
het eiland Motir, alwaar zy met malkan-

deren , om voortaan in rust te leven, een

verbond maakten, en zich aan zekere
zaaken, onder hen beraamt, verpligtten,
daar by voegende niet alleen verscheidene
der voornoemde onder hen gebruikelykc
plegtlykheden, maar ook dat onder de
Molukse Koningen die van Gilolo den
voorrang hebben, daar na die van Ter-
nate en Tidore, en dan die van Batsjan,
volgen zou; welke laatste, hoewel de
minste, hier tegen het meeste had in te

brengen, onder voorgeven, dat de eyeren
van dien Draak, waar uit zy alle gespro-
ten waren, door zynen voorvader Bik-
Tijigara tusschen de klippen omtrent
Batsjan gevonden waren, en hy daarom

als de oudste der Molukse Koningen
moest aangemerkt, en geëert worden;
maar dit ging by de andere niet door
zy hadden mede wel gehoort, dat zy van
een Draak afkomstig, en van een geslagt
waren, maar wilden hem egter den rang
niet toestaan.
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Zedert dit verbond tusschen deze vor-

sten, vielen ’er geen zaaken van belang
joor, en Sida Aarif Malamo begon hoe

langer hoe grooter onder de zynen te
worden, waar toe veel hielp zyn omme-
gang met de gemelde vreemdelingen, die
hem veel zaaken geheel anders, dan te
voren, leerden behandelen. Waar door
hy den naam van Sida Aarif, dat is
Verstandige Heer, kreeg; hoewel andere
voorgeven , dat hy zo genaamt wierd

om dat hy zyn vader voor zekere laage
van zyn broeder, tegen des zelfs leven
gelegt , waarschoude, waar over zyn
vader zulk een haar tegen dezen broeder
van Malamo kreeg, dat hy hem voortaan
uit zyn gezigt verbande.

Hy leefde tot ’t jaar 1331, en liet vyf
zoonen , en ’t ryk aan zyn broeder,
Padji Malamo (by Ridjali, Tsjili Aali
genaamt) na.

Deze vorst leefde zeer wulps en dartel.
maakte gansch geen werk van de zaaken
des ryks, deed niet als gansche nagten
met hoeren, Amfioen, of Madat-drinken,

zich vermaken, waar door hy by zyn
volk in grooten haat raakte

Hy wierd verscheide reizen gewaar-
schout, dat 'er onder de grooten waren,
die op zyn leven toeleg maakten; dog hy
wilde het, tot zyn ongeluk, niet geloo-
ven, zo dat hy, na een jaar zeer slegt
geregeert te hebben, door een hoer, die
van de grooten uitdrukkelyk daar toe
omgekogt was, op zyn bed vermoord
viert. Hy liet een zoon, en een dogter,
die na zyn dood ter Wereld quam, na-

In zyn plaats volgde in ’t laatste van
’t jaar 1332, de tweede zoon van zyn
Oom Patsjaranga Malamo, Sjah Aalem,
dat is, de Koning der Wereld, ge-
naamt; een vorst, die niet lang gere-

geert hebbende, het eiland Makjan aan
ge-de Ternataansche Kroon hegtte, ter

legenheit dat eenige ingezetenen van
Makjan in ’t midden des jaars 1334,
twee Ternatanen, die met hun vaar-

tuig daar gekomen waren , doodge-
slagen, en hem dus reden, en gelegen-
heit gegeven hadden, om dit stuk te
wreken, gelyk hy toen dat eiland ver-
overt, en ook behouden heeft

Hy liet drie zoonen en vier dogters
na, en stierf, na een bestier van negen
aaren, in ’t jaar 1343, met dien lof,

dat zyn onderzaaten hem nog wel wat
wenschten in ’t leven gehouden te
hebben.

Na zyn dood quam de Kroon aan den

derden zoon van Patsjaranga Malamo.
of aan den broeder van Sjah Aalem,
Toeloe Malamo genaamt.

Dit was een zeer ongemakkelyk Prins,
zo wel voor zyne onderdaanen, als voor

de
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de naburige vorsten, en de eerste die denL269.
band van het verbond tusschen de vier
Colano’s, of Molukse Koningen, ge
maakt, verbrak; waar door de Koning
van Tidore, en die van Batsjan, niet
alleen in oorlog met hem raakten, maar
hem ten eersten Makjan weer afhandigDe Ti¬

doreesche maakten, ’t geen egter alleen toen onder
Koning den Koning van Tidore, Noereddin ge-
wint naamt, verbleef; gelyk alles, dat in de

Makjan
veroverde Ternataansche vaartuigen ge-van den

Koning vonden wierd, den Koning van Batsjan,
van Sida Hassan ten deel viel.
Ternate En by aldien de Koning van Gilolc
De Ko¬ daar niet tusschen beide gekomen was,

ning van
het zou met den Ternataan zeer slegtGilolo

redt dien hebben afgeloopen.
van Ter- Naderhand haalde hy zyn schade we-
nare. der in, veroverde in den jare 1346. weër

geheel Makjan, ssoeg den Tidorees deer-
lyk, en quetste dien Koning, dat hy van
zyn wond quam te sterven.

Ook nam hy op Batsjan eenige Strand
dorpiens in, en dwong Sida Hassan voor
een tyd naar ’t gebergte te vlugten; tot
dat de Koning van Ternate zig gedwon-
gen vond weder naar zyn ryk te keeren.

Hy regtte na dat jaar niet veel meer

uit, verviel door sterke verkeering met
de Javaanen, en Maleyers tot het Madat
of Amfioen-drinken, en quam in ’t jaar

1347. te sterven, nalatende twee dogters
en een zoon.

In zyn plaats volgde de oudste zoonElfde
van Sida Aarif Malamo, Bobejat genaamt,Koning

Bohejat een Prins, die zeer goede hoedanigheden
in’t jaar bezat, en zyn volk zeer zagt, en pryse

1347.
lyk, bestierde.

Hy wierd in het tweede jaar van zyn
regeering blind, en door ziekte zoodanig
gedrukt, dat hy in’t jaar 1350. overleed.
niet meer dan een zoon, van een Javaanse

moeder geboren, nalatende.

Zyn tweede broeder, of anders zynTwaalfde
vaders derde zoon, Molomatsjeja, dat is,Koning,

Molo¬ 't Schynsel of Ligt der zee genaamt.
matsjeja. verving hem.
in’t jaar Dit was een dapper vorst in de wape

1350. nen, en die zig ook in de Arabische taal
Die zig in

eenigzins oeffende, zeer groote gemeen-'t Ara-

schap houdende met een Arabier, diebisch

oeffende, oorzaak was, dat men hem zedert voor
en voor een zeer Heilig man hield, die voorgaf
een Hei

dat hy met zekere Geesten, of Aarts-lig ge¬

houden Engelen, verkeerde, en die zich by hem
is. gemeenelyk quamen wasschen in een

waterken, Acke-Siboe genaamt, uit het
welke die van Gamma Lamma (een Stad
namaals op Ternate gelegen) hun drink-

water quamen halen; welk water naar ’t
scheppen genaamt is, om dat, het maar
een staande kuil zynde, zy het water,
dat daar in was, daar uit moesten schep-
pen. Hy kreeg door dezen Arabier ook

UKS E
kennis van den aanbouw van beter vaar 1350.

tuigen, dan oit zyn voorzaten gebruilt
hadden; met welke hy na de Xoelase
eilanden gevaren is, gelyk hy zedert dien
tyd ook bezitter van die drie eilanden

is gebleven, zettende op ieder der zelve
cenige Ternataanen, en een zyner drie
zoonen, Hbamed genaamt, als Stadhouder

op Xoela Teljabo.

Hy regeerde zeven jaren, en stierf in
den jare 1357

Zyn broeder, Momole, of zyn vaders Der¬

tweede zoon, wierd door de ryks-grooten thiende

Koning,in zyn plaats gekoren-
Momole.

Hy regeerde maar twee jaaren in
n’t jaar

welken tyd hy meest zick geveest en , 1357.

zo men wil, door een Macassaarse byzit Door een
jaavergeven is, gelyk hy daar van in 't Macas¬

saarsche1359, zonder iets uitgerecht te hebben
by zitstierf.
vergeven7¬

Zyn broeder, de vierde zoon van vide
Veer¬

Aarif Malamo, Gapi Malamo de eerste ge thiende

naamt, was zyn opvolger, een dapper Koning,
Gapivorst, die lang geoorloogt heeft, dan
Malaeens tegen die van Gilolo, dan cens tegen
le eerste.

die van Tidore. Met die van Batsjan
in’t jaar

stond hy in een goed verstand voor eer 1359.

Een dap-tyd, dog raakte daar na ook al in on
per vorst.eenigheit, hoewel hy zig by al die vor-

sten zeer ontzagchelyk maakte, en zeer
wel in staat was, om het tegen hen alle
gaande te houden, te meer, alzo hy door
verscheide Macassaren, en Javaanen, on-
dersteunt wierd.

Hy deed evenwel geen meer veroverin-

gen; maar behielt alles, ’t geen by den
tyd zyner voorzaaten tot zyn Kroon be-

hoort had, door het ontzag van zyn wa-
penen in den zelven staat

Hy stierf, na derthien jaaren geregeert
te hebben, en liet in’t jaar 1372. het

vyf¬ryk aan zyn jongsten broeder, Gapi Ba
thiendegoena den cersten.
KoningDeze maakte vrede met alle die vor
Gapi

sten, waar mede zyn broeder geoorloog Bagoena

de eerste.had, levende niet alleen stil en gerust
in’t jaarvoor zyn eigen onderdaanen, maar ook

1372.
zeer vreedzaam met de nabuuren

Vrede
Zyn oudste zoon trouwde met de dog met de

ter van den Koning van Gilolo, en wier- Molukse

vorstendaar door naderhand, by 't stervenVan
nderdien vorft, en ’t ontbreken van andere
hem ge

erfgenaamen, opvolger in dat ryk maakt.

Twee van zyn dogters huwelyktehy Gilolo
mede zeer wel uit, de eene aan den Ko nder

Ternatening van Tidore, Hassan Sjab, de ande
door cen

re aan zyn broeder, den erfgenaam var
huwelyk

dat ryk, Rampala genaamt.
geko¬

rmen.In zyn plaats quam in’t jaar 1377. de
Lec¬zoon van Toeloe Malamo, Comala Poeloe

thiendedat is, de Karbonkel des Eilands
Koning,Deze was een deftig vorst overzyn Comala

volk, naarstig en vernuftig, en by zyn Poeloe.

in ’t jaardennabuuren zeer gevreest, brengende
1377Ko-
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Koning van Batsjan in’t jaar 1380. in die Deze Koning was zeer eenvoudig

maar bestierde egter zyn ryk in de weini-engte van zyn gansch land te zullen ver
liczen, ’t geen egter door tusschenkomen ge jaaren van zyne regeering zodanig

dat hy, en by zyn volk, en by de meestevan den Koning van Tidore, en een
huwelyk van zyn tweede dogter met den naburige Koningen, in vriendschap leef-

de, uitgenomen met dien van ’t eilandKoning van Batsjan, belet wierd.
Hy won eenige dorpen op Halamahera Oebi, met welken hy geschil kreeg over

van den Koning van Gilolo, en dwong een huwelyk van zyn dogter, die hy
hem den rang der vier Colano ’s aan hem hem, na die twee maanden by zich ge-
over te laten; waar door hy wel in ge had te hebben, weder te huis zond.

Het geschil wierd egter door tusschen-schil raakte met den Koning van Tidore,
maar wist hem zeer listig daar toe over komen van den Koning van Batsjan by-
te haalen, dat hy het mede goedkeurde. gelegt, de verstootene plegtelyk weder-

Hy heeft de Kroon van Ternate zeer om gehaalt, en dus de Koning van Ter-
nate te vrede gestelt.lang bezeten; overleed in ’t jaar 1432,

en liet ze over aan Gapi Bagoena den twee- Hy stierf in’t jaar 1465, en wierd ge-
den, zynen zoon; waar toehy, tegen de volgt van-zyn zoon esa -oMarbboem, dat
vorige Molulse gewoonten, al by zyn is, den Ontfermden, hoewel het ook

leven de ryks-grooten had weten te wel een verstorven Heilig beteekent.
bewegen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

rArhhoem de agttiende Koning. Veel Javaanen, Maleyers, en Chineesen, in
MTernate. Onder welke 't Mohhammedaansch geloove in Ternate eerst quam.
Vaart der Ternataanen op Banda. En by wat geval. Zyn geboorte. En oorlogen
met den Koning van Gilolo. Hoe de Ternataanen toen handelden met de Nagel-boo-
men. Onlusten op Gilolo. De Gilolosche Prins volgt zyn Vader in t ryk. Djami
loe vertrekt met een vloot na Amboina. Marhhoems dood. Negentiende Koning,
Zeynulabedien, en eerste Moorsche in’t jaar 1486. Zyn oorlogen met die van Gilo-
l0. In Ternate de iwee Adelyke huizen van Tommagola, en Tomaitoe, bekent.
Waar zich dat van Tomaitoe nederzette. Dat van Tommagola was beroem-
der. Waar het zig nederzette. Kiboewa , de oudste van den huize Tommagola.
Zyn zoonen. Die dien stam in twee takken verdeelen. Welker eene in Ternate,
En de andere, in Amboina zich uitbreid. Javaanen brengen de Mohhammedaansche
leere in Ternate. Die den Koning, en zyne ingezetenen aannemen. Om die te onder-
zoeken gaat by na Java. En neemt van daar mede een Javaans Priester. Vint daar den
Hitoeeschen Pati Toeban. Maakt een onverbrekelyk verbond tusschen Ternate en
Hitoe. Neemt hem als tiende lid van zyn raad aan. Zainulabediens verdere gevallen op
Java, een zyn dood. Bajang Ullah, twintigste Koning van Ternate, en tweede
Molihammedaansche. Brengt de Ternataanen tot een borgerlyken wandel. Bartoma
komt in de Moluccos. Samarau gaat uit, om nieuwe landen te veroveren. Verover
Boero, en zet zig daar als eersten bestierder neder. Geslacht-boom van ’t Adelyk
huis Tommagola in Ternate. De tak van Samarau. De tak van Moeletsjangan.
De eerste Portugeesen komen onder Bajang Ullah in Ternate. De onder-Koning
Alfonsus Albukerk, zend in ’t jaar 1514. Antoni Abreus naar de Moluccos. Die
eerst op Java, daar na op Amboina, en eindelyk in Banda, komt. Zeilt onverrichter
zake weër naar Malacca. Serraan raakt door storm van hen af. Lyd op de Noessa
Pinhos schipbreuk. Vind daar eenige roovers. Die hem zoeken te overvallen. Serraan
berooft hen van hun vaartuig. Zy beloven hem te recht te brengen. Werd door ben in Am-
boina op Nocssa Telo gebragt. Word daar wel ontfangen, maakt zig daar verder door zyn
daaden bekent. ’t Geen ter ooren van de Koningen van Ternate, en van Tidore, komt.
Die beiden de Portugeesen willen ontbieden. Bajang doet eerst Serraan verzoeken. Hy
vertrekt in ’t jaar 1512. uit Amboina na Ternate. Almansor maakt door een huwelyk
vrede. Verwart verhaal der Portugeesen van dit geval. Bajang doer den Portugeesen
veel eere aan, en belooft de Nagelen aan hun alleen te leveren. Bied hun ook aan een
Vesting in zyn land te houwen. Ongenoegen van Ferdinand Magaliaan over de Portu-
geesen , wegens ’t afstaan van een gering verzoek. Die zig by Keizer Karel den vyfden,
Koning van Castilien, aangeeft, om de Moluccos aan zyn Kroon te bechten. Karel
vyst hem in t eerst of, maar geeft hem eindelyk gehoor. Hy loopt met vyf schepen in 't
jaar 1519. in zee. Ontdekt de Straat Magellanes in ’t jaar 1520. Daar na de
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Ladrones. Land te Zeboet. En op Matan. Hy wis den Koning van Matan dwingen,
onder zyn Koning te buigen. Die vorst trekt tegen hem te veld, daar Magaliaan ’t leven
laat. I Vermoorden van veel Castiliaanen ap Zeboet. Reden, waarom dit hen over-
komt. De overgeblevene verzeilen naar de Moluccos. Komen in t jaar 1521. voor
Tidoie. Worden van Koning Almansor wel ontfangen. Verbond tusschen hen, en den
Koning. Hun baat tegen de Portugeesen, en vreese voor de zelve. Hun vergeefsche
poging, om den Koning van Ternate aan bun zyde te krygen. Zy laden daar Speceryen.
Laten daar tien of twaalf man. En vertrekken met twee schepen van daar. Bajangs
vriendschap met de Portugeesen is oorzaak dat by, en Serraan , vergeven worden door de
Ternataanen. En niet door bestel des Konings van Tidore. Bajangs dood, en zyn
kinderen.

was, en ’t zyne wel, zo dikwils hy maarT Cuto Machlepe  2629
wilde.tiende Koning in ’t jaar 1465.

De listige Javaan, hunne genegenheit,in zyn vaders plaats.
om dit schrift te leeren, en te gelyk hun-Al de voornoemde Konin-
ne omooselheit merkende, beschikte hetgen waren zuivere Heide-
zo, dat hy hun niet alleen de Arabischenen , ende wisten tot dezen tyd toe
letter leerde lezen, en schryven, maarnog niets van den Mohhammedaanschen,
dat hy metter tyd ook den Moorschenot Moorschen Godsdienst ; om welke

reden de Moorsche Paapen in hunne ge- Godsdienst daar invoerde.

Hy zeide dan tot hen, dat dit Heiligebeden voor geen van deze Koningen
letters waren , die niemand uitsprekenbidden.
kon, dan die God den Schepper van al-Ook is Koning Marhboem den meesten
les, en zynen Propheet, eerst leerdetyd van zyn leven Heidensch geweest
kennen ; Derhalven 2o gy, voegde hyIn’t laatste van zyn leven nam hy, hoe-
daar by, hier zin in heht, zo moet gy eerstwel zeer gebrekkelyk, den Moorschen
leeren zeggen :  )Godsdienst, en wel by deze gelegenheit,

aan. Lab illab isallab Mobbammed Razoel Ui¬

dat 'er in lah, dat is, Daar is geen God dan God,De Ternataanen verhaalen,
Maleyers,zyn tyd zeer veel Javaanen, en Mobbammed is zyn Gezant.

en Chineesen, uit verscheidegewesten, Dus hebben zy dan deze woorden me-
meer dan onder zyn voorzaaten, in Ter- de zo van buiten leeren opzeggen , en
nate quamen om Nagelen in te handesen, zyn zo allenskens door dezen vader in ’t
en die dan aan de Westersche Natien te Moorsch Geloove verder onderwezen;
verkoopen. maar alzo Marbhoem niet lang daer na

Verscheide der zelve waren uit Banda leefde, zo verflaaude d’yver van velen,
gekomen, waar na toe de Ternataanen te meer, alzo deze Arabier ook weder na

nu al eenige Nagelen met hunne vaar- zyn land trok.

tuigen gebragt, en dus deze Kooplieden Hy was de zoon van Koning GapiZyn ge-

derwaarts gelokt hadden. Bagoena den tweeden, van een Javaanse boorte.
Onder deze vreemde Kooplieden was moeder, en, zo zommigen voorgeven,

een Javaan , Hoessein (of, zo andere geboren op Cajaroe; hoewel anderen
zeggen , Dato Maoela Hoessein) ge- zeggen, dat hy op Boeton zou gebo-
naamt. ren zyn.

Deze, een Mohhammedaan zynde, Hy was een zeer onnoozel vorst, slegt
las nu en dan den Coraan, en lokte door van verstand, en die derhalven weinig
dat lezen veel Ternataanen by zich, die toegebragt heeft, om de Ternataanen,
zich niet genoeg verwonderen konden, die als de Wilden nog maar met een

hoe hy, en zyn jongen, uit eenige ge- Tsjidako, dat is, een Gordel, of War-
krabbelde schrapjens en kratsen, die zy tel van oude lappen, om ’t lyf liepen,
op’t papier zagen, klare woorden kon- tot een borgerlyk leven te brengen, of
den uitspreeken; een zaak, die hun be¬ dat de Koophandel daar wat meer bloe-
grip te boven ging. Zy gingen dan na en , of door de Ternataanen wat meer
huis, en maakten met eenige houts- werk, het zy van den landbouw, het zy
koolen ook zo wat schrapjens en haanc- van het behoorlyk aanplanten, en ’t
pooten, op een plankje, maar konden voorzigtig behandelen van de Nagel-
'er geen een woord van maken, en de boomen, gemaakt mogt worden.
Javaan, verzogt by hen te komen, en Een groote hinderpaal'hier in was hem En gesra-

dige oor-hun schrift te zien, kon daar nog minder ook de Koning van Gilolo, die sterk van
logenmede te regt komen. Derhalven wilden volk, en veel magtiger, dan hy, hemmet de1

zy van den Javaan weeten, waar het aan gestadig met oorlogen de handen zo vol Konme
ichortte, dat hun schrift niet lecsbaar 1werk gaf, dat hy om geen andere zaaken

be- Gilolo

1465.



1465. behoefde te denken, dan alleen maar om
zig voor eerst tegen dien vorst in staat te
houden.

Het eenige, dat de inlanders omtrentHoe de
dien tyd nog deden, was, dat zy hier enTerna-

taanen daar eenige Tuintjes begosten aan te
roen han-

quceken.delde mef
Zy schynen zich in dien tyd nog zeer

de Nagel

boomen. weinig aan ’t behoorlyk planten der

Nagel-boomen te hebben laten geleger
leggen, maar lieten die in 't wild groe-
jen. Zy hadden ’er toen ook nog zeer
weinig, en behandelden die zeer ruw en
onvoorzigtig, zo dat hot hun niet der
pyne waard dacht, die te plukken. Ly
scheurden, of hakten die met hun Pa

rangs of Houw-messen, met gehcele
takken maar van de boomen af, als het
hen te hoog was, om daar by te klim-
men, of te reiken; en dus verruilden zy
die dan aan de Javaanen, Chineezen,
Maleyers, Bandaneezen, en Macassaa-
ren, die hun die quamen afkoopen of
afruilen, en ze weër aan die van de West

verhandelden.

Ook ceten zy ons te berigten , dat,Onlusten

by het leven van dezen ofitfermens-opGilo-
lo. waardigen Marrhoem, een groot geschi

tusschen twec Prinsen van Gilolo , broe

ders, en zoonen van den laatsten Koning,

gerezen zy. Deze waren uit verscheide
moeders, de een uit een Gilolosche, de
andere uit een Javaansche, voortgeteelt.

weshalven zy malkanderen over het volg-
regt tot de Kroon niet wel verstaan kon
den. De voorgaande Koning had het
mede zo weren te bestellen, dat zoonen,

voor broeders, nu gekoren wierden:
maar, hoe veel grooten hy ook aan de
hand gekregen had, zyn ziekte had hem

niet toegelaten voor zyn dood, wic hem
vervangen zoude, vast te stellen.

Hun geschil wierd egter (zo zommi-De Cilo-

gen zonder grond zeggen) by een minlosch

Prin nelyk verdrag zo bygelegt, dat de Prins
voledzyt uit de Gilolosche moeder zou Koning
vader in

zyn; maar Perdana Djamiloe, die by de
t ryk.

Javaansche geteelt was, naderhand be-
rouw van dat verdrag hebbende, en zyn

broeder in dat opperbewind met geer

goede oogen, als onwettig verkregen,
konnende zien, vond geraden zig van
den zelven af te zonderen, en zig met
een vloot op zee te begeven, om nieuwe

landen te ontdekken, en zig daar neder
te zetten, of, was het mogelyk, die te
veroveren, en daar mede zyn belgzugt
op zyn broeder te verzetten. Andere
zeggen, dat de Gilolosche broeder zich
listig daar ingedrongen had.

Dit stelde Djamiloe in’t jaar 1480 metDjamiloe
een of twee van zyn broeders, die medevertrok

met een gebelgt waren, in het werk, en quan
vloot na

na eenigen tyd in Amboina aan, alwaar
Amboina

N. 141EK

hy een van zyn broeders, Pati Roemerai,
op Lissabatta, en zig zelven op de kust
van Hitoe nederzettede, daar hy het zo

verre bragt, dat hy een van de vier be-
stierders des lands wiert. Dog andere
meenen, dat hy in’t jaar 1465. al uit
zyn land vertrokken is. Van hem is het
edel geslagt der Noessatapi ’s gesproten,
die zedert zyn dood ook het regt behou-

den hebben, dat 'er altyd een uit dit
geslagt een van de vier Hoofden der kust
Hitoe zyn moest.

Dit geval zal ons in ’t verhaal der
Ambonsche zaaken met eenige omstan-

digheden, die wel zo waarschynelyk zyn,
voorkomen.

Eindelyk is Koning Msarbhoem, zon-
der iets van belang anders uitgerigt te
hebben, in't 1486. overleden. En hoe-
vel hy in ’t einde van zyn leven Moorsch
was, wierd hy van de Moorsche Paapen
egter onder de Moorsche Koningen niet
getelt.

In zyn plaats is gevolgt zyn oud-
ste zoon Cia; Zeynulabedien , by
de Ternataanen Djenalabdina, ook wel
maar Abadyn, genaamt, een naam, die
by de Arabiers, de beste der gehoorza-
mers, of de beste in ’t geloove, be¬
teekent.

199Deze vorst overtrof zyn vader

enverre in verstand, kloekmoedigheit,
enin andere Vorstelyke hoedanigheden,

zou veel tot verbetering van den staat de

Ternataanschen ryks hebben konnen toe
brengen, indien ook hy niet den meester
tyd van zyn regeering in veel moejelyk
heden met den Koning van Gilolo ge-
weest was, en zig daar door buiten staar
gevonden had, om iets, tot den byzonderen
welstand van zyn ryk dienende, in het
werk te stellen.

Immers hy was in een gedurige vreeze
voor dien vorst, en dorst zig op zyn
eigen magt, hoe groot die ook toen al
geworden was, niet ten volle verlaten,
te meer, om dat de Koning van Gilolo

in dien tyd ook met den Koning van
Tidore, een vorst, diens magt toe ook
al zeer hoog gestegen was, in verbond
stond.

Dog dit geschil met den vorst van
Gilolo in’t jaar 1488 bygelegt zynde,
heeft Koning Zeynulabedien zig wat meer
op andere zaaken beginnen te scherpen.

In, of omtrent, het begin van de re-
geering dezes Koninks, waren, buiten dit
Koninklyk huis, nog twee andere huizer

van aanzien in Ternate, die (zo mer
hun gelooven mag) zig veel ouder, en
edeler van afkomst, dan die Koningen
rekenen; gelyk ik dat de nakomelingen
van een dier huizen wel zelf heb hooren
zeggen.
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Het een werd Tommagola, en het

ander Tommaitoe, genaamt.
als omtrentVan beide deze huizen,

dezen tyd al bekent zynde, moeten wy
iets zeggen, om dat zy by de volgende
berichten wegens hunne nakomelingen
veel deel hier in zullen hebben, daar by

blyken zal, hoe veel dezelve tot het uir-
breiden van het Ternataansch ryk hebben
toegebrigt.

De eerste bouwers van deze twet
Adelyke huizen wierden na vreemde lan-

den gezonden, om die te ontdekken, of
te winnen, met die voorwaarde nogtans

dat een yder van hun in ’s Konings naam.
'tover de landen, by hem verovert,

opper-bewind voeren zou.
Die van het huis Tommaitoe hebben

zig na de Xoelasche, of de Soelascht

cilanden begeven, en aldaar veel jaarer
als Koninklyke Stadhouders, met den

titel van Kimelaha’s (dat, in het Terna
taansch, een Jonker beteekent, maar
echter ook in de beteekenis van een Stad

houder gebruikt word) of ook wel met
die van Salahakan (dat al mede een Stad-

houder in hun taal te kennen geeft

geheerscht.
Die van den stam Tommagola nogtans

hebben zig in de Wereld meer, dan deze
andere, bekent gemaakt, en ook onge
lyk meer toegebragt, zo om den naam
van hun Geslacht beroemt te maken, als
om verscheide vreemde landen met vee

luister onder de Kroon van Ternate te

brengen; gelyk wy dat op zyn tyd,
nu en dan, zeer onderscheiden zullen
toonen

De eerste van dit Geslacht, die zich

op zee, om veroveringen te doen, begaf,
heeft zig op ’t eiland Boero ter neder-
gezet; maar naderhand is door zyn oud-

sten zoon de Setel der Koninklyke Stad¬

houders van daar in de landen van Am

boina na Cerams binnen-kust verplaatst.
Om nu de oude naamen der genen.

die uit dit Adelyk huis gesproten zyn,
zo veel ons mogelyk is, als uit de assche

op te delven, zo zullen wy alles, ’t geer
ons of de inlanders zelfs, of wel eenige
oude schriften van hun, aan de hand ge
ven, den Lezer mededeelen.

De nazaaten van dit huis zeggen, dat
'er weinig tyds voor het jaar 1486 uit
het zelve al eenen Kiboewa hier geleefi
heeft, op een tyd, wanneer men hier al
eenige kennis van het Mohhammedaansch

Geloove begon te krygen; hoewel hy
toen nog wel Heidensch was; maar ech-
ter daar na, wanneer dit geloove in
Zeynulabediens tyd wat meer begon door
te breken, Mohhammedaans gewor
den is

Hy trouwde met zekere Bay Tabioli
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1458.dochter van Sched Djoemali, een Terna-
Zyntaan van afkomst; maar toen op Makjan

woonagtig. Uit dit huwelyk zyn drie zoonen
zoonen, te weten, Doedoe, Samoerau
(of Soamarau) en Moeletsjangan voort

gekomen
Die dienDoedoe stierf ten eersten uit; zo dat
stam inzig die hoofd-stam zedert in twee takker
wee

verdeelt heeft, waar van die van Moe takken

verdec-letsjangan zig den meesten tyd in Ter
len.nate gehouden, en zig daar wel meeft

Welkersuitgebreid heeft; hoewel ’er ook van dat
eene inenhuis in Amboina, met eenige magt
Ternate,

bewind, gekomen zyn.
ofHy liet een zoon, o Hair

dricHairon , genaamt, en deze weer
zoonen, Boasari (ook wel Bongasari
genaamt) Laulata, en Mamat, na. De¬
ze Laulata zal ons in de Beschryving der
zaaken van Amboina onder ’t jaar 1558,

als door Koning Hair derwaards gezon-
den, voorkomen.

Bongasari heeft een zoon, Daja, of
Hidajat, genaamt, nagelaten, van wel-
ken ook onder Amboina ’s stoffe staat ge-

sproken te worden.
Samardu , die den anderen tak uit- En de

en andere inmaakt, heeft zich buiten Ternate
Amboial-na de landen van Amboina begeven,
na , zich

waar zyn nakomelingen, en inzonderheit uitbreid-

zyn zoon, Roebohongi , zich zeer ont- de
zachelyk, en groot, door zyne verove-
ringen van landen, gemaakt hebben, ge-
lyk wy dat onder yder Koning naaukeurig
zullen aanhaalen.

JavaanenMaar , om tot Zainulabedien weder te
brengenkeeren, in den tyd van dezen Koninc
de Mob-

quamen hier veel Javaanen, zo, om te
ham mie-

handelen , als om 't Mohhammedaan daansche

eere inGeloove met alle kragt, zo in Ternate
Ternate.als in de eilanden daar omtrent, in te

voeren, spannende al hunne kragten in
om die Leere by dezen inlander aange-
naam te maken. Hun oogwit daar by
was, om tusschen hen, en de Ternataa-

nen, een vaster verbintenis als Geloofs-

genooten hier door te maken; maar voor

al ook dan met eenen den weg te baanen,
om van den Nagel-handel alleen meesters
te blyven, en die aan de Westersche vol-
keren zo dier, als ’t hen behaagde, te
verkoopen; om ’t welle beter uit te
voeren, en alle andere volkeren hier om-

trent te blindholken, zy, na de plaats
daar zy viclen , door dezen en genen
gevraagt zynde, voorgaven, dat ze al-
leen in de handen der inwoonders van

Java groeiden, en dat 'er alzo geen
middel was, om die van anderen , dan
van hun alleen , te bekomen; hoewel
er toen al vecle waren, die door ei-

gen ondervinding wel beter wisten, en
dit voor cen verdichtsel der Javaanen
hielden.

By
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By Koning Zainulabedien egter had dit

1495.
Die de zo veel ingang, dat hy daar door bewo¬
Koning gen wierd zelfs een tocht naar Java te
en de doen, voornamelyk, om daar die nieuwe
zynen Leere wat naauwer, en in zyn grond, te
aanne¬ onderzoeken, alzo hy verstaan had dat
men

die te Gini, op Java, in een Suin ’t jaar
1495 Madresah, of Hooge School, geleert

wierd.

Omtrent het jaar 1495. stelde hy dit,Hy gaat,
tot zyn groot genoegen, met een vanom die te

onder- zyn beste vrienden, Hoessein genaamt.
zoeken in ’t werk, en bragt, by zyne te rug-
na Java. reize, een Javaansch Priester , Toeboe-

bahahoel genaamt, mede, welke LeeraarNeemt

van daa daar na de voornaamste voortplanter van
mede eer dat Geloove in die gewesten geweest is,
av22ns

gelyk hy daar na Hoessein ook tot het
Priester.

Priester-ampt bequaam gemaakt heeft.

Eer deze Koning van Java vertrok.
vond hy daar by geval (zo Ridjali in zyn
bock, over de kust Hitoe in 't Maleit.

beschreven, zegt) gelegenheit, om met
een der vier hoofden van de kust Hitoe,

Pati Toeban den eersten (ook wel PariVind

Poctch) genaamt, te spreken; en vermitsdaar der

Hitoëe- die daar ook met dat oogwit, om gron
schen dige kennis van de Mohhammedaansche
Pati

Lecre te krygen, en die zynen land-
Toeban

genooten mede te deelen, gekomen was,
zo sproot hier uit tusschen deze twee
groote mannen zoodanige vriendschap-
dat zy, nu nieuwe broeders in dat Ge-
loove , met malkanderen een vast, en
onverbrekelyk verbond maakten, bchel

Maakt
zende, dat de Hitoeesen, en Ternataa-een on-

verbreke nen in eeuwigheit vaste Bondgenooten,
lyk ver- en goede vrienden zouden blyven; welk
bond

verbond nog nader door dien Koning
tusschen

bevestigt wierd, wanneer hy dezen PatiTernate,

en Hitoe. Poeteb, voor zyn vertrek ook tot het
tiende Lid van zynen ryks-raad (die an-

En
ders uit negen Leden bestond, en daarom

neemt

Soa Sivas genaamd wierden) aannamhem tot

tiende waar by hy hem dan ook in een rang
Lid van boven alle Sengadiis, of Hertogen.
zyn raad

stelde.
22n.

Gedurende nu Zainulabediens verblys
Zainul-

op Giri, gebeurde het, terwyl hy aanabediens

verdere de voeten van zyn leermeester zat te
gevallen leeren, dat zekere dolzinnige Javaan.
op Java

een Amokspeeler, met zulk een woedten zyn

dood. op hen aanvallen quam, dat hy al het
volk op de vlucht dreef. Zainulabedien
hier over niet eens verzet, vatte zyn
swaard, en zei: Indien dit het waaragtig
Geloove is, dat ik leere , zo zal ik dezen
Godlogzen verslaan; en, met eenen toe-
slaande, kloofde hy niet alleen dien Javaan
den kop, maar hieuw te gelyk, met dien
zelven slag, ook een sware klip in tweën,
die op Giri ’s bergje aan den weg staat
en nog te zien is. Van welke gekloofde
klip de Javaanen tot nog toe veel zwetsen.

N.E 143K

en die yder een nog aanwyzen ; dog
niemand wil gelooven, dat zy 'er op die
wyze als zy verhaalen, gekomen is.
Hy wierd te Giri Radja Bulawa , dat is,
Koning der Kruidnagelen, genaamt, en
maakte een naau verbond met den Pa-
nimbaham (of den Prins) van Giri.

Daar na vertrok deze vorst van Java
weër na de Moluccos; maar kreeg op de
te rug-reize, omtrent Bima, moeite met
dien Koning, geraakte met een van zyn
Ridders in gevecht, die hem door een
spies zo zwaar wondde, dat hy (zo

Ridjali in zyn agtste Alkissa, of Verhaal,
zegt) niet lang daar na quam te sterven,
welke droevige tyding met hun vaartuig,
en door dien medegenomen Javaanschen
Priester, eenigen tyd daar na in Ternate
gebragt wierd.

De Ternataanen zeggen, dat hy van
die wond genezen zy, en nog tot in ’t
aar 1500. geregeert heeft ; dog dit is
maar zeggen, zonder bewys.

zyn BajangOp dit zelve jaar echter is in
Uijah,plaats gevolgt zyn zoon 1J am0C. Bajang
twintigste

Ollab (dat is, de Schaduwe Gods, in de Koning
Maleitsche taal, en ook zomtyds we van Ter-

nate, enmaar alleen Bajang, dat is, de Schadu-
tweede

we) genaamt. Mohham-
Hy was de twintigste Koning van

medaan-

sche.Ternate, en de tweede Mohhammedaan
in ’t jaansche vorst hier, een Prins van groote en

1500.uitmuntende hoedanigheden, ja de eerste
onder de Ternataansche Koningen, die
de nog woeste, en wilde Ternataanen
tot cen burgerlyke wyze van leven, en
zo verre gebragt heeft, dat zy hunne
Tsjidaco’s, of gordels, die zy om hunne

schamelheit droegen, verlieten, en zich
zodanig, als zy tot nog toe doen, kleedden.

Daarbeneven heeft hy, die anderzintsBrengt

de Ter-ook een groot yweraar en voortzetter,
nataanenvan 't Mohammedaansch Geloof was
tot eendoor aanraden van een Moorsen Priester
orger-

allenskens verkregen , dat zy, die tt lyke war-
delvoren maar in ’t honderd, en zonder

eenig verband, by een liepen, zich be¬
hoorlyk door de Trouw aan malkanderen
verbondden, alleen met dat onderscheid,
dat hun Huwelyks-giften, of de Bruid-

enschat, in dien tyd zeer gering waren,
demaar in een kleedje, dat men aan

vrienden van de Bruid gaf, bestond, en
dat dit zelfs ook buiten eenige verplig-
ting, en als een vrywillig geschenk, ge-
geven wierd.

Ook wierden van dien tyd af de by-
wyven niet verboden; maar toegestaan
aan die genen, die ze konden onder-

Bartoma
houden. Onderdezen Koning is in ’t jaa

komt in
1506. Lodeuyk di Bartoma in de Mo¬ ’t jaar

1506.luccos, en ook in Banda, geweest; in
in dewelke eerste tyd van dezen vorst hy deze
Moluc-

inwoonders nog zeer woest vond.
cos

In

1495.
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In 't begin der regeering van dezen in Amboina geweest zyn, hun oorspronk
hebben; hoewel hy (Samarau) met dienBajang, in’t jaar 1511, ging Samarai
Titel daar noit bewind had, en zyn zoonmet een vloot uit, om nieuwe landen
lang daar na dien eerst gevoert heeftvoor zyn Koning te winnen

Vermits van deze twee broeders ver-Hy, dien wy, als uit het alleredelste

scheide deftige mannen gesproten zyn,Ternataansch huis Tommagola gesproten,
die van tyd tot tyd in groot aanzien zynbeschreven hebben, was de eerste uit
gevecst, en heerlyke daden ten voordeelezyn stam, die op veroveringen uitging
van de Kroon van Ternate verrigt heb-Hy quam eerst op Boero, een der eilan-
ben, zo oordeele ik niet ongevoegelykden van Amboina, te landen, heeft zich
van deze twee stammen, of talcken vanomtrent 't Hoog Land van Tommahoe
de hoofd-stam Tommagola, een geslagt-nedergezet, en aldaar een lange reeks
boom , hier by te voegen; verzekertvan jaaren als eerste bestierder des Ko-
zynde, dat dit den Lezer daar na zeer ge-nings van Ternate geregeert, van wel-
makkelyk voorkomen, en veel ligt ge-ken, en zyn broeder Moeletsjangan, alle
ven zal.Kimelaha’s, of Stadhouders, die zedert

Djoemalik SabadynRoebobongi. Madjira, en zyn halveSamarau

Angfaro xonder broeders.
Kassingoe ( kinderen. Dagga.
Adjae Loehoe. Baicole

Bassi Frangie Leliato.( Labadi.

Saptiroan Fakiri.
Kiboewa, Usmail.

HasiDioemail'Hidajat
Ali,ofKaptn. Laoet.

e9 Naja.
Bongasari.

DayaBongasari Boloto.

Laulata CCubi.
Moeletsjangan: Hair Mamat

Kiboewa dan liet als voortzetters van Hy liet vier zoonen na , Dyoemail
zyn stam-huis twee zoonen, te weten, Naja den Hhoekom, Boloto, en Cubi.

Samarau, en Moeletsjangan, na. Djoemail nu had dric zoonen, te we-
ten, Hasi, Ali (anders den KapiteinSamarau liet weder twee zoonen, der

grooten Roebohongi, en Saptiroan, na- Laoet, of Zeevoogd genaamt) en Bon-
De jongste liet 'er twee , Fakiri, gasari (drie gevaarlyke mannen, overen

Usmail, die zonder kinderen stierven; welke haar Edelheden den acht en twin-

maar Roebohongi liet 'er vyf na, welker tigsten February in’t jaar 1673 aan die
van Amboina schreven, dat zy op hun-naamen Djoemali, Angsara , Kassingoe,

by verzwaring van tyden, het oog dien-Adja, en Bassi Frangi waren. Angsara,
en Kassingoe zyn in den oorlog zonder den te houden, en des noods, hen naar

Batavia te zenden) ; van alle welke in ’tkinderen voor Latoe Haloy, een dort
op Cerams binnen-kust, over Hatoewa vervolg, uit beide die stammen, als Ko¬

na, gestorven. ninklyke Stadhouders, of Kimelaha’s
Djoemali liet maar een zoon, Sabadyn in Amboina, Roebohongi, zyn zoon, Bassi

Frangi, Sabadyn, Daja, of Hidajat (nagenaamt, na, die drie zoonen, name

lyk, Madjira, Dagga, en Baicole, ge- dat hy van het jaar 1606. tot omtrent het
jaar 1610. als onder-Koning in de plaatshad heeft.

van den na Manilha weggevoerden Ko-Djoemali ’s broeders, Adja, en Bas
ning Said, of Sahid, geweestwas, hoeFrangi, lieten yder een zoon na; Loehot
wel hy nog tien andere jaaren wagtte,was de zoon van Adja, en Leliato die van
eer hy na Amboina vertrok) Loehpe enBassi Frangi, genaamt.
Leliato meest te gelyk, en Madjira, enMoeletsjangan, Samarau ’s broeder, en
Hali, zullen voortkomen.Kiboewa ’s jongste zoon, liet een zoon

Buiten deze nu zyn ook niet alleenHair genaamt, na, van welken drie zoo-
verscheide andere in Amboina geweest;nen , Bongasari (ook wel Boasari ge-
maar de drie laatste plagten ook tot in 'tnaamt) Laulata, en Mamat, voortge-
aar 1693. nog omtrent de hoofd-vestingkomen zyn.
Victoria, aan de Laha, te woonen, enBongasari had een zoon, Daja, of
daar een stil en gemeen burgerlyk leven,Hidajat, van welke hier na, als van een
en buiten alle gezag (waar uit zig Haliman van een uitstekenden rang, en gezag

leidenmoedwillig gesimeten heeft) tezal gesproken worden.
hoewel

1511
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1511. hoewel aan Bongasari, en Ali, in dat
gemelde jaar, by schryvens harer Edel

heden aan die van Amiboina, toegestaan
wierd, met hunne Familien weer na
Ternate te keeren, aangezien hun Ko

ning dit ook toestont, mits dat zy 'er
zelf ook toe moesten genegen zyn; dog
om weer na Boero te keeren, wierd hen.

om dat zy gevaarlyke gasten waren, af
geslagen.

Behalven deze gunst hadden haar Edel-
heden in’t jaar 1687. by hun schry-
ven van den negen en twintigsten Fe-
bruary, nog een andere, van aan Bonga-
sari een schuld van honderd Ryksdaalders

quyt te schelden, gedaan.
Dit 20 voor af, als zeer noodig tot

het vervolg van de gevallen der Terna-
taansche Koningen, nedergestelt hebben-
de, zullen wy nu zien, wat 'er in ’t leven
van dezen vorst Bajang Ullah vorder aan
merkensweerdig voorgevallen is.

geNa dat hy vyftien jaaren Koning
weest was, zyn onder hem de eerste
Portugeezen in Ternate gekomen, by
een zonderling geval, ’t geen voor hen
eer doodelyk , dan van gelukkigen uit-
slag, scheen te zullen zyn, en om daar
van betere bevatting aan den Lezer te
geven, dienen wy dat wat hooger op te
haalen.

Na dat Alfonsus Albukerk, een der
vermaardste onder-Koningen van Portu-
gal, ten tyde van Koning Emanuel, de
magtige Indiaansche stad Malacca, om-
trent Augustus, des jaars i5i1, gewon-
nen, des zelts Koning Mamud ontzeteld

en die overgroote zegepraling op den
onddergang van den vermogenden Javaan.
Utimutaraja (eerst by Albukerk zelfs met

eenig bewind voorzien , dog daar na
trouwloos bevonden) gebouwt had, ze
zond hy, in December des zelven jaars,
niet (gelyk zommige qualyk schryven
Antony Brit, die eerst lang daar na quam,
maar eenen Antony Abreus met drie schee

pen van Malacca, na de Oost, om de
enMolukse eilanden te ontdekken ,

waar het mogelyk) onder de Kroon van
Portugal te brengen.

Van daar vertrekkende , quam hy
eerst op Java, voor een stad, by de Por-
tugeezen qualyk Agacime genaamt (dog
hedendaags onder den naam van Gresse
bekent) aan , en geraakte van daar

ook in de gewesten van Amboina te
land.

Op beide die plaatsen rigtte hy steene
Suilen op, met de wapenen van Koning
Emanuel daar ni uitgehouwen, en ver-

trok van daar in ’t jaar 1512. naar Banda,
alwaar hy een verbond met de insanders

maakte, en mede een steenen Suil, als
de vorige, ter gedagtenis, dat hy daar

I. DEEL.
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gewecst was, en den tyd wanneer, of
strand oprigtte.

Hy nam daar eenige lading van Nooten-
Muscaat in, en zeilde (even na zyn ver-
trck van daar door zware stormen belet
weder na Malacca, zonder zyn reize
tot ontdelking der Moluccos, te hebben
konnen vervolgen.

Geheel anders nogtans droeg zig de
zaak toe, met een van zyn schepen,
waar op Francois Serraan ’t bevel had.

Na dat zy dan te zamen van Banda
vertrokken waren, ontstond ’er een he
vige storm, welke die schepen niet alleen

verstroide, maar ook een van die afge
dwaalde schepen op de Noessa Pinhoe’s,
of de Schildpads-Eilanden ( bezuiden Am-

boina, en regt in de weg van Java n.
Banda gelegen) deed vervallen, en der
Hoofdman met de zynen daar elendig
schipbreuk lyden.

Hy trad, na dat hy ’t in het schip niet
langer houden kon, met zyn volk, en
wapenen, op een dezer elendige Eilan-
dekens te land, vond daar niets te eeten

nog te breeken, vermits zy zeer bar,

onbewoond, en van geen nut ter wereld
zyn, dan alleen voor die derwaards vaa-

ren , om Schildpadden (die daar zeer

groot en veel zyn) te vangen, of ook
wel voor zommige kleine zee-schuimers,
en roovers , die zig derwaarts wel be¬

geven, om zig voor een tyd te verschui-
len, of om zich van deze of gene ram-
pen, hunne vaartuigen overgekomen, te
herstellen.

Derhalven zag 'er dit geweldig zuur

voor Serraan, en zyn makkers, by dit
te land treeden uit; maar eindelyk wierd
hy daar een Coracora ( zynde een slag van
Ambonsche, of Ternataansche vaartui-

gen) gewaar, die eenige roovers, zig
daar wegens dat onweer ophoudende,
toequam.

Dit quam wonderlyk van pas, en, ten
ware dit voorval, zo had hy met alle de
zynen daar elendig van honger en gebrek
het leven moeten laten, vermits in dit doi

en onvrugtbaar land , buiten de Schild-
padden, niet het allerminste is, waar van
zy zouden konnen hebben bestaan.

Zo ras waren zy met hun schip daar
niet vervallen, of de roovers wierden hen

gewaar, zagen hen schipbreuk lyden, en

maakten ten eersten een aanslag, om deze
schipbreukelingen te overvallen, en van
al ’t hunne te berooven.

Deze en gene zee-verstandigen van
Serraan (maar voor al eenige ervarene

Maleitse Stierlieden, die de strecken van
deze roovers zeer wel kenden) merkten
dit ten eersten, en waarschouwden hem

wel ernstig, op zyn hoede te zyn. Dit
deed hem verscheide verhole wagten op

strand
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strand uitzetten, om deze roovers met
die zelve munt te betalen; ’t geen hem
zo wel gelukte, dat hy en de zynen,
terwyl de roovers ter uitvoering van
hunnen aanslag te land getreden waren,

uit hun hinderlage toeschoten, der zelver

Coracora, of vaartuig, overvielen, en
hen ten eersten daar af beroofden.

Deze daad verbaasde deze roovers zoo-
danig, dat zy, by 't vertrek der Portu-
geezen van daar met het vaartuig, hun
dood op dat jammerlyk en bar eiland
voor oogen ziende, Serraan, en de zy
nen , ootmoedig quamen bidden, zy
wilden hen tog mede nemen, dat zy van
hunne zyde, ten bewys van dankbaar-
heit, hen te regten helpen, en aan een

goede plaats te land brengen zouden.
Serraan, die hier gansch buiten zyn

streeck, en ’er niet bekent was, oordeelde
geraadzaamst, dien voorslag aan- en hen
mede te nemen, ten einde zy hem voor
Gidsen dienen, en aan ’t een of ’t ander
bewoont land brengen mogten

Dit zo besloten zynde, vertrokken zy
enten eersten met die Coracor van daar

opwierden van die roovers in Amboin-

Noessa Telo te land gebragt, daar zy
zeer minnelyk van de ingezetenen van dat
dorp ontsangen wierden.

Dit Noessa Telo (waar af in de be-

schryving van Amboina breeder gespro-
ken word) was eigentlyk het dorp Assa-
loelo, toen nog Noessa Telo genaamt,

om dat de inwoonders van die drie
eilandjens zich toen al met der woon na
Assaloelo begeven hadden.

De reden, dat die van Assaloelo hen

zo wel ontfingen, was deze, om dat zy
ten dien tyde met die van Warnoela, of

Hoewamohel , zynde een deel van het
daar tegen overleggende eiland Ceram

geweldig overhoop lagen, en van tyd tot
tyd malkanderen alle afbreuk zogten
te doen

By de komst dezer Portugeezen nu
welstelden zy zig voor, dat zy, hen zc

ontfangende, grooten dienst van hen, by

deze gesteltenis van zaaken, konden ge
nieten , en daar door onwedersprekelyk
in staat geraken om over hunne vyanden
de zeegen te behalen, gelyk dit, na ver-
loop van weinig tyds, ook zo uitviel.

Deze zo gelukkig uitgevallene onder
neming maakte hen niet alleen bemint,
en ontzagchelyk by de vier hoofden der
kust Hitoe, en de ingezetenen dier land-
streck ; maar het gerugt daar van sloeg,
by gelegenheit, dat zy daar een Terna-
taansche vloot van Samarau vonden, ten
eersten ook na de Molukse eilanden tot
der zelver Koningen over

Voor al nogtans lieten zich daar aan
Bajang Ullah, Koning van Ternate, en
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Almansor, Koning van Tidore, geleger
zyn; zoodanig, dat zy beiden even zeei

naar de vriendschap van deze vermaarde
vreemdelingen tragtten, en byzonder sterk

verlangden, om hen te zien.
Zy lagen te zamen wegens hunne

grenspaalen overhoop, niet tegenstaande
zy nu al een geruimen tyd te voren de
Mohhammedaansche Lecre aangenomer
hadden, en broederen van een en het ze

ve Geloove geworden waren.

Om dit hun geschil nu ten einde te
brengen, oordeelde yder van hen der
kortsten weg daar toe, de Portugeezen
door een bezending, om hunne vriend-

schap op ’t spoedigste aan te zoeken, hen
in hun land te noodigen, en zig daar na
van de hulp van zo beroemden volk te
gen malkanderen te bedienen.

Hier mede was Koning Bajang eer,

dan Almansor, vaardig, zond ten eersten
tien Coracora’s, met duizend man ’er op

na die Portugeezen, en liet Serraan met
de zynen ermstig verzoeken, dat zy met
hen mede na Ternate wilden vertrekken ;

’t welk Serraan ten eersten aannam , en
hem noodzaakte ’t zelve verzoek, door
die van Tidore (die eenigen tyd daar na
ook met eenige Coracora’s quamen) uit
naam van hun Koning aan hem gedaan,
beleefdelyk af te slaan.

Dus vertrok hy met die Ternataansche

Coracora’s, na gissing nog in dat zelve
jaar 1512, uit Amboina na Ternate.
quam weinig tyd daar na daar te land, en
wierd van Koning Bajang byzonder min-
nelyk ontfangen.

De Koning van Tidore, aan de eene
zyde niet weinig misnoegd over den vrug-
tcloozen togt, die de zynen na Amboina

gedaan hadden , begon aan de andere
zyde de magt van den Koning van Ter-
nate, die door de vriendschap dier be¬

roemde Natie niet weinig gesterkt was,
nu wat meer te vreezen, en vond derhal-

ven best geraden dien voor hem nu ze

gevaarlyken oorlog door ’t een of ’t an-
der spoedig middel ter neder te leggen.

Hy had een dogter, Njai Tsjili Bokje

Radja genaamt, een vorstin van groot
verstand, en vol moed.

Deze naam van Bokje Radja, ’t geen
maar alleen een bygevoegde Titel, of
eer-naam, was, beteekent, ten deele in
’t Ternataans , ten deele in 't Maleits,
zo veel, als Koninklyke Princes; zo dat
Njai Tsjili haar regte naam, zo lang zy
nog Mohhammedaans was, gewecst is;
voor welken zy daar na, Christen ge-
worden zynde, een anderen, gelyk wy
op zyn tyd zullen zien, aangenomen
heeft

Deze dogter nu scheen hem toen het

regte middel van bevrediging, en volko-
men

1512.

t Geen

ter ooren

van de

Koningen

van Ter-

enat.

Ti¬van

fore,

komt.

Die beide

de Portu-

geezen
willen

ontbie

den

Bajang
doet eerst

Serraan

verzoe-

ke.

Hy ver-
trekt in

jaar

1512.
uit Am¬
boina na

Ternate.

Almanso

maalet
door cen

huwelyk

vrede.



1512. men beslissing van dezen oorlog te zullen
zyn, weshalven hy die Princes den Ko¬

ning van Ternate ten huwelyk aanbood,
die ze zeer geerne aannam, en daar by
de onderlinge geschillen tusschen hem,
en den Koning van Tidore, afbrekende,
een vasten vrede met hem aanging.

De Portugeezen, welker eigen zaakVerward
dit is, schryven van dit voorval zo dui-verhaal

der Por ster, en onzeker, dat men, geen ander
tugeezen en nader berigten hebbende, daar qualyk
van dit

by te regt raken zou.
geval.

Van Serraan sprekende , geven zom-

migen voor, dat hy in Ternate schip-
breuk leed; maar anderen, die de plaats
nog wel getroffen hebben, zeggen dat
hy in de haven van Rucutel, of van de

Koopstad Rucutello, aanquam, en dat

die van Rucutello hen te beter ontfingen
vermits zy met die van Veranula, gele-
gen op Batoetsjina van More, of Gilolo,
in oorlog lagen.

Die nu in Ambon na Rucutel, of na
Veranula, vraagde, zou noit te regt
raaken, en nog veel minder, als hy
dat Veranula , ’t geen met een geheel
anderen naam in Amboina, en in zom-

mige oude kaarten met een diergelyken
bedorven naam van Warnoela bekent

is, op Batoetsjina wilde gaan zoeken;
want Batoe-Tsjina is het Westelyk deel
van ’t groot eiland Gilolo, ’t geen niet

in Amboina, maar tegen over Ternate,
legt, en ook wel den naam van Hala-
mahera draagt. Aangezien nu ’t woord
Halamabera in het Ternataans het zelve,

’t geen ’t woord Hoewamohel in 't Am-
boinces, namelyk, het Land aan de over-

zyde, of, zo andere (dog qualyk) wil-
len, het vaste Land, beteekent, zo za

hun misslag ongetwyffelt daar van daan
gekomen zyn, dat zy ’t land van Ceram,
tegen over Assaloelo gelegen, een Hoe-
wamohel, dat is, 't Land aan de over-

zyde, genaamt (met welke Cerammers
zy inwoonders van Assaloelo toen in oor-
log waren) met ’t land van Gilolo, en
Halamahera in ’t Ternataans ’t Land aan

de overzyde (in opzigt dat het tegen over
Ternate lag) genaamt, onder een ge-
mengt, en zo verwart hebben, dat net

een wild zoeken, ook zelf voor die ge
nen, die daar al bekent waren, geven

zou om dat land oit of oit te konnen

vinden.

Wanneer zy nu van den Koning van
Ternate van dien tyd zeggen, dat Ser-
raan van hem in Ternate verzogt wierd,

zo noemen hem zommigen (als Jarri-
cus Tom. I. Lib. 2. Cap. 271.) Boaleises,
anderen weer Boleifes, naamen, die in
’t geheel by geen Ternataanen bekent,
en veel min by hunne Koningen gevoert
zyn.
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Zo is ’t ook met den naam van die
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Tidoreesche Princes, die Jarricus op de
gemelde plaats Neachila Bokaraga noemt,
en die nog Ternataan, nog Tidorees,
zou weten te huis te brengen.

Ondertusschen maakte Bajang Ullab Bajang
doet dezyn werk van Serraan, en zyn mede-
Portu-gezellen, alle eer en beleefdheden te be¬
geeten

wyzen , beloofde ook alle de Nagelenveel eer

aan , enalleen aan hem, en de zynen, te leveren
belooften zogt hem alzo in allen deelen te bewe-
de Nage¬

gen, om zig volkomen daar neder te zet len aan
ten, en vast te maken. hun al-

leen teHier over schreef hy uitdrukkelyk
everen.al-zo aan den Koning van Portugal2

aan den onder-Koning van Indien en Bied hun
bood hen zelf een plaats na hun begeeren ook aan

eenteaan, om daar een sterkte, of vesting,
vestingbouwen, om zich te zekerder daarte
in zyn

konnen nederzetten. By welke gelegen-
and te

heit ook eenige van Serraans gezellen jouwen.
mede na Goa vertrokken, om een om-

standig berigt van hunne ontdekkinge en
verrigtingen aan den onder-Koningte
geven.

Eer hier regte tyding op quam, liepen
er al eenige jaaren door, groejende on-
dertusschen de vriendschap tusschen den
Koning, en de Portugeezen, hoe langer
hoe meer aan, hoewel zyn onderzaaten

dit met de uiterste misnoegdheit aan-
zagen.

Terwyl nu de zaaken in de Moluccos
zo gewenscht stonden, deed zig in Eu-
ropa een andere zwarigheit op.

Onge-Ferdinand Magaliaan (dog gemeenelyk
noegenMagellaan genaamt) een Portugees edel-
van Fer-

man, die zig in dienst van zyn Koning, dinand

zo in Indien onder Alfonsus Albukerk, Magali-

aan op deals in Africa, byzonder wel gequeten,
Portu-en zig daar door by den Koning beken
geesen,

gemaakt had, meende door zyn onge-
meen verstand, en grootmoedige uitvoe-
ingen reeds gronds genoeg gelegt te
hebben, om van zyn Koning een kleine

verhooging van zyn soldy, ter waarde
omtrent van een gulden, of een halve
ryksdaalder ter maand meer, te mogen
verzoeken, zo, om daar door wat hoo-
ger in rang van Adel op te stygen (dewyl
de Adel in Portugal in vorige tyden by
de Hovelingen na mate van de soldyen,
die zy van den Koning trokken, plagt
afgemeten te worden) als te gelyk ook,
om deze en gene onkosten tot zyn onder-

noud, in een tyd, dat veel zaaken dier-
der, dan te voren, waren, te beter te
konnen dragen.

Emanuel, die voorzag, dat dit van een over
quaad gevolg zyn, en ten eersten een’t afslaan

van eengrooten inbreuk by anderen veroorzaken
geringzou, vond geraden hem dit verzoek af te
verzoek.

slaan. Dit speet Magaliaan zo geweldig,
dat hy, die verbeelde smaad en hoog-

T2 99e¬
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opgenomen hoon heimelyk opkroppende,
van dien tyd af gelegenheit zogt, om zig
hier over aan Emanuel te wreeken. Zyn
groot verstand liet hem hier in niet ver-
legen.

Hy wist dat, ten tyde van Prins Hen-
rik (den eersten onder de Portugeezen,
die ’t werk van onbekende landen te
ontdekken met zo veel yver by der hand

nam) onder de regeering van Eduard den

eersten door Paus Martinus den vyfden
op verzoek van dien Prins, en om ’t werk
der ontdekkingen te meer voort te zet-
ten, kort na ’t jaar 1420. aan de Portu-

geezen toegestaan was een onbet wistelyk
regt over al die landen, die zy, van Caap
de Bojador af tot in Indien toe, ont-
dekken zouden, en dat dit door verschei-
de Pauzen naderhand bevestigt was; maar
daar beneven wist hy ook, dat, na eenige
ontdekkingen van Christoffel Columbus om

de West, ’er tusschen Johan den tweden,
Koning van Portugal, en Ferdinand
Koning van Castilie, groote twist, en
aloezy, over die ontdekte landen (en
voor al over de Moluccos, die yder zeide

onder zyn deel te behooren) ontstaan
zynde, die twee vorsten, om oorlog te
myden, hun geschil aan Paus Alezander
den zesden verbleven hadden, en dat zy,
volgens uitspraak van dien vader, daar
op vereenigt waren , dat al de landen
die be-Oosten ontdekt wierden, den Ko¬

ning van Portugal, en die be-Westen
ontdekt wierden, den Koning van Casti-

lien, of Spangien, zouden eigen zyn, en
blyven. Een verdeeling, waar uit nader-

hand weer andere verdeelingen, die nog
al grooter geschillen verwekten ,ge-
groeit zyn.

Hier over speelden nu zyne gedagten,
of hy, door een reize om de West, geen
ontdekkingen tot nadeel van Portugal
zoude konnen doen; alzo het be-Oosten,
volgens verdeeling van dien Paus, niet
mogt geschieden.

Van tyd tot tyd nu had hy van Francois
Serraan brieven uit Ternate, en daar by
berigt van den rykdom, en heerlykheit,
des lands aldaar, gekregen, met een daar

nevensgaande ernstig verzoek , dat, zo
hy zig zelven gelukkiger wilde maken,
hy daar by hem komen moest. Ook hac
hy van de landen om die streck reeds
eenige kennis, dewyl hy onder Antonius
Abreus op dien eigen togt, by welken
Serraan van hun afdwaalde, Ambon, en
Banda, eenigzins had helpen ontdekken.

Na dit stuk ryper overwogen te heb-
ben, vond hy by zich niet onmogelyk,
zeer waarschynelyk, dat hy, met om
de West zyn streek te nemen, egter in
de Oostersche landen, en alzo ook in de
Moluccos, zou konnen komen, en dat
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hy , dat uitvoerende , die landen, die
door een vaart om de West (schoon in 't
Oosten gelegen) ontdekt wierden, ook
zekerlyk onder het deel van den ontdek-
ker, volgens uitspraak van Paus Alexan-
der den zesden, buiten alle tegenspraak
zouden moeten gerekent worden.

Zo als hy daar af nu een klaar begrit
by zich zelf had, geeft hy zich by Keizer
Karel den vyfden (toen Koning van Ca-
stiliën, aan, legt de by hem ontwor
pene zaak open , en toont hem dat
de Molukse eilanden door een nieuwen

weg, en vaart om de West, by hem
nader te ontdekken, konden bevaaren,
en alzo onder het aandeel der Castiliaanen.

hen door den voornoemden Paus toege-

wezen, buiten twyffel betrolken wer-
den, aangezien, volgens die uitspraak,
den Castiliaanen toequam, al ’t gene zy
door hun streck na ’t Westen te nemen,
zouden ontdelken.

Dat het nu mogelyk was, zulx te doen
aamelyk, de Moluccos van dien kant te
intdekken, en te bevaaren, bleck Karel

niet alleen op zyn zeggen, maar ook uit
de goedkeuring van verscheide mannen,
die, ongemeen in de Wis- en Sterre-
kunde ervaren , getuigenis gaven , dat
zyn zeggen op een vasten grond steunde.

Dit was een zaak, waar in groot voor-
deel voor de Kroon van Castilien, en

geen kleene schade voor den Koning van
Portugal, opgesloten lag, en die be-
quaam was om Karel ten eersten daar toe

te doen overhellen ; maar, de gezant
van Emanuel aan ’t Hof van Castilien,
die Magaliaan ongemeen swart by Karc
maakte, wist de zaak by dien vorst zo te
bestieren, dat hy, zo uit aanmerking
van de ontrou van Magaliaan omtrent zyn
Koning, als uit bezeffing van dat zyn
zuster nog maar onlangs aan Koning
Emanuel getrouwt vas , Magaliaan met
zyn voorstel, en aanbieding van dien togt
zelf in persoon, zo hem maar eenige
schepen bestelt wierden, te willen doen,
t’eenemaal van de hand wees.

In tegendeel wist Magaliaan, daar by
niet berustende, deze zaak den raad des

Konings van Castilien zo smakelyk te
maken, dat zy middel vonden den Ko-
ning, uit inzigt van de groote voordeelen
die, volgens Serraans schryven, daar in
staken, al de dring-redenen van den Por-
tugeeschen gezant te doen overstappen,
nem voorhoudende, dat die nieuwe ban-

den van vriendschap tusschen hem en
Emanuel, hem geenzins den welstand van
zyn ryk konden doen verwaarloozen;
maar dat hy zig in die zaak zodanig be-
hoorde te gedragen, als hy zou oordeelen

net het welwezen van ’t zelve over een
te komen.

Daar
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Daar op kreeg Magaliaan eindelyk weer
nieuw gehoor, ’t geen uitwerkte dat
kort daar aan last tot het klaarmaken van
vyf schepen, en hem over de zelve, met
twee honderd en zeven en dertig man in
alles voorzien , ’t opper-bewind gegeven
wierd.

De naamen dezer schepen waren, de
Trinitas, (zynde de Zeevoogd) Victoria,

St. Antony, Conception, en St. Jacob
Hy liep met die vloot den tienden Au

gussus des jaars 1519. uit de haven var
St. Lucar de Barramedo in zee , verloor

op twee en veertig graaden be-Suiden de

Linie , na veel seldzame ontdekkingen
gedaan, veel sporling met zyn volk ge
had, en zich door zyn beleid en moedig-
heit daar door gered te hebben, een van
zyn schepen, dat in een diepe bogt in
gedreven, op een klip te bersten stiet,
waar van het volk en goed geborgen
wierd.

Eindelyk, na veel swervens en zoekens,
vond hy de Straat, of opening, na zyn
naam de Straat Magellaan genoemt, op
de hoogte van twee en vyftig graaden en
een halve, quam met drie schepen (ver-
mits ’t schip de St. Antony, ergens or
uitgezonden , en te laat weerkeerende
door opstand van den Stierman tegen het
Hoofd, weder na Castiliën keerde) den
vyf en twintigsten October des jaars 1520.
zeer gelukkig in de Suid-zee, en omtrent
wat meer dan drie en een halve maand

daar na (na met zyn volk ongemeen veel.
ja het uiterste, uitgestaan te hebben
by eenige cilanden, die zy , wegens den
dieragtigen aard der inwoonders, de
Ladrones, of Dieven-cilanden, noemde

Alvorens nogians quamen zy aan ’t eiland
der Goede Teckenen, by hen zo genaamd
wegens overvloed van spyze, die zy daar
vonden

Dit waren de eerste bewoonde landen.
die zy in deze groote en woeste zee ver
namen : want schoon zy bevorens nog
twee kleine eilanden, wel twee hondere

mylen van den anderen gelegen, na om
trent vier duizend mylen gezworven te
hebben, ontdekten, vonden zy daar op
nogtans niet dan vogelen , en boomen,
en ’t land zeer onvrugtbaar, waarom zy
die den naam van de Ongelukkige Eilan-
den gaven.

Na dat zy nu al deze eilanden ontdekt.
en aan deze en gene aangeweest hadden,
geraakten zy eindelyk aan ’t eiland Zeboet,
of Zoeboet, te land; welkers Koning
hen wel ontsing, en zich onder de Kroor
van Portugal begaf, maar de Koning
van ’t eiland Matan (dat zeven of agt
mylen van daar lag) op Magaliaans aan
maning niet genegen zynde schatting aan
den Koning van Portugal, dien hy niet
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kende, te betaalen, en Magaliaan, zig by 1520.
die weigering gehoont agtende , vond
geraden met eenige krygslieden daar na
toe te gaan, om dien onwilligen vorst
wat gehoorzamer te maken.

Hy trok dan met vyftig man daar heen, Hy wil
den Ko¬verbrandde een van de dorpen, die zi
ning vaneerst aantroffen, noodzaakte daar door t
Matan

eer den Koning zich in staat van tegen dwingen

onderzynweer te stellen, die schielyk drie duizend
Koning teman byeen zamelde, en aan strand in drie
buigen.troepen in order stelde, zo dat Ma¬

galiaan, met vyftig man uit zyn vaartui-
gen te land gestapt, om hem aan te

tasten, te laat begon te zien, dat het met
hem , en te zynen, ten ware hy nog te
rug keerde , gedaan was; maar zynDie vorft

trekt te-moedigheit dit niet toelatende, en mef
gen hemde zynen den vyand wat meer genadert.
te veld.

wierd hy zo dapper ontsangen, dat hy
genoodzaakt wierd met zo veel tegen-
spoed te wyken, dat 'er niet alleen ten
eersten verscheiden van zyn volk ble-
ven, en andere met vergiftige pyltjes
gequetst wierden; maar hy zelf door 't Daar Ma-

galiaan ’thevig werpen met spiesen, en steenen
leven lietzynen helm verliezende , wierd door

een vergiftige pyl in’t aanzigt doode-
lyk gequetst, viel neder in het te rug
wyken, door een wond aan zyn been,
en kreeg nog een schoot door en door,
aan al welke quetfuren hy, eer hy weer in’t jaar
by zyn schepen quam, ’t leven op den

1521
zeven en twintigsten April 1521. ver- in April.
loor.

’t Ver-Na Magaliaan ’s dood wierd het op-
moordenper-bewind aan Johan Serraan gegeven
van veeldie op een maaltyd door den vorst van
Castiliaa-

Zeboet aan de Kastiliaanen (dog met aan nen op

Zoeboet.slag tot hun verderf) gegeven, met der-

tig man gegaan zynde, de meeste der zy-
nen daar elendig zag vermoorden, zoda-
nig, dat men niet weet, waar ook hy
gebleven, of vervaaren is; een ongeval,
hen aldaar overkomen , wegens al te
groote vryheden by de vrouwen, en
dogters, dier inlanderen gezogt, ’t geen

Reden,menigmaal ook zo verre gegaan heeft
waaromdat, als zich die schepzels niet gewillig
dit hen

aan hunne onkuische begeerten overga over-

ven, zy haar met geweld daar toe dwon komt.
gen; en gelyk dit aldaar de oorzaak van

hun rampen was , alzo is overal in
Indien (daar zy zig eerst vast gemaakt,
en ’t opper-bewind gekregen, dog daar
zy in ’t einde den haat der inlanders op
hunnen hals gehaalt hadden) hun ongere
geld, onkruis, en ondragelyk leven de
grootste oorzaak van al hunne ongeval-
len , en van ’t verlies van verscheide

steden, ja zelfs van wyduitgestrekte land
voogdyen geweest

Die genen nu, die van Magaliaans
reis-genooten nog op de schepen gebleven

waren,
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waren, vernamen, door Johan Serraans1521.
geschreeuw op strand, niet zo ras, hoe
elendig hun reis-broeders daar omgeko¬De over¬

gebleve men waren, of zy rukten de zeilen by
ne ver- een verzeilden , hunne ankers geligt
zeilen na

ge-hebbende, van daar; maar waren
de Mo¬

noodzaakt ’t eene schip te verbranden,laccos.

zo dat zy maar alleen de Trinitas, en
de Victoria overhielden.

Hun togt was eerst geheel onzeker,
zonder dat zy wisten waar zy zouden be-
landen. Hun voornemen was wel na de

Moluccos, maar zy wisten niet, door
wat streek die regt op te loopen. Zy
geraakten ondertusschen aan verscheide
eilanden , ook aan die van Mangindanac
en Sangir, aan, en kregen na hun ver-
trek van daar een Chineesche Jonk (of
vaartuig) in 't oog, welkers Schipper
hun een Loots, of aldaar bevaren man,

byzette, die hen den weg na de Moluc-Komen
cos wees, en hen in 't einde der Wyn-in’t jaar

1521. maand des jaars 1521. voor Tidore ten
voor anker bragt.
Tidore Deeze nieuwe gasten wierden van Ko¬
Werden

nning Almansor zeer wel ontfangen,
van den hy wierd door verscheide vereeringen, enKoning

Almansoi ten groote uitbreiding van ’t vermogen
weront. van den Koning van Castilien bewogen
fangen. zig aan dien vorst te onderwerpen, en

zig voor hem te verklaren; met belofte
an aan hem al de Speceryen, die ’t naastVeshemt
jaisoen binnen zeven of agt weekentusschen

hen en na ruige gissing) stond uit te leveren,
den Ko¬ te zullen overlaten; maar zy gaven tot
ning. antwoord, dat 't hen onmogelyk was,

daar na, wegens de slegte gesteltenis van
hunne schepen, te konnen wagten, be-
lovende binnen twee jaaren met een
aanzienelyke vloot van over de honderd
schepen, met allerlei handelwaren voor-
zien, te zullen wederkeeren.

Dewyl zy nu na den Oegst der versche
en nieuwe vrugten niet konden wagten
verzogten zy den Koning maar alleen de
Nagelen die zy vinden konden ( schoon
oud zynde) by een te zamelen, en die
aan hen in allen haast te leveren, te meer,
vermits zy hoorden, dat de Portugeesen

Hun haar van welke zy zeer qualyk spraken, en
tegen de veel laster-redenen voortbragten, om ze
Portu- r

in de oogen der Tidoreesen kleen te ma¬geezen ,
en vreeze ken) daar omtrent reeds nestelden, en
voor de evreest waren, door de zelve in hunne
zelve. ontramponeerde schepen overvallen te

werden.

Zy lieten het daar niet by met de Por-
Vergeef-

tugeesen by den Koning van Tidore ver-
sche

dagt te maken, maar stelden ook allepoging,
om den middelen in 't werk, om den Koning van
Koning Ternate, Bajang Ullah, op hun zyde te
van Ter- krygen, en dien vorst de zelve gedagten
nate aan

hun zyde van de Portugeesen in te boezemen, van
tekrygen. welke zy den Koning van Tidore reeds

UKS E
zo kragtigen indruk gegeven hadden;
dog Bajang, den Portugeesen getrouw
blyvende, wees hen af, zonder zig eenig-
zins aan al hunne beloften, of dreige-

menten, gelegen te laten zyn.
Zy dan ziende dat hier voor hun

immers voor cerst) niet veel te doen
stond, en dat zy, met langer daar te

blyven, zig maar in gevaar stelden, van
opden eenen of anderen tyd door de Por-
ugeezen aangetast te werden, schommel-
den al de Speceryen, die zy maar beko¬
men konden, by een , kogten die van
den Koning van Tidore, beloofden in 't
korte met een magtige vloot by hem te
zullen komen , om de Portugeezen van
daar te doen verhuizen, en den Koning
an Ternate door magt van wapenen te
dwingen hunnen vorst voor zynen opper-
heer te erkennen.

Schoon nu deze Speceryen, die zy den
Koning van Tidore afkogten, ten groo-
ten deele den Portugeezen, die ze ’s jaars
te voren daar lieten, toequamen, vonden
zy echter geen zwarigheit die maar te
laden, denkende, dat zy, als 't op een
verantwoorden aan zou komen, ver ge-
noeg van daar zouden zyn.

Dus namen zy dan afscheid van dien

Koning, lieten daar veel oorlogs-tuig en
geweer, ook verscheide stukken kanon,
om op een vesting te leggen, die zy by
nun wederkomst beloofden aldaar te zul-

en bouwen. Ook lieten zy daar tien of
waalf man van hun volk, om met hunne

waaren daar te handelen, en hunne zaa

ken daar by hun afwezen waar te nemen.
Na dat zy dan alles tot de te rugreize
vervaardigt hadden, stapten zy aan boord

devan de twee voornoemde schepen
Trimitas, en Victoria, vertrokken int
laatst van December 1521. van daar, en

namen yder een byzonderen weg ,en

juam ’t eene schip den zevenden Scptem-
ber, in’t jaar 1522 , in de haven van

St. Lucar de Barramedo ten anker; maar

’t ander was wegens al te groote lekheit
genoodzaakt na de Moluccos, daar ’t in
den beginne van’t jaar 1522. aanlandde,
te rug te keeren.

De vriendschap ondertusschen , die
tusschen Koning Bajang, en Serraan

van tyd tot tyd aangroeide, ging eindelyk
zo verre, dat het de Ternataanen een

zeer quaad hert, zo den Koning als den

Portugeezen, deed toedragen, en mid-
delen zoeken, om Koning Bajang cn

Francois Serraan, uit de Wereld te hel

pen; hen aanziende als even groote vyan-
den van de Mooren, en Bayang als een
verzaaker van hun geloove, begunstiger
der Christenen, en die aan de Christenen

alleen by dit verbond nu zoo gemakkelyk
al die winsten overgaf, die de Mooren

daar

1521.
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daar Spe-
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en hen allen afbreuk aldaar te doen;Doorde daar anders voorheen trokken. Want

Terna- zy ontdekten met 'er tyd , wat 'er maar in tegendeel is het die zelve Konin-
taanen in tusschen den Koning en de Portugeezen gin geweest, die den Portugeezen, vol¬
’t begin

besloten was, en dewyl zy nu klaar za- gens de laatste bede van haren Gemaal,van ’t jaar
Koning Bajang, alle hulp, die men be¬1522. gen, dat hun vorst, regelregt tegen de

gronden van hunne nieuwe Leer, niet denken kon, bewezen heeft, zonder dat
alleen met Kaffers, of Ongeloovigen blykt, dat den Koning van Tidore
(want dit is de beteckenis van ’t woord (hoewel niet goed Ternataans) tegen hen
— Kafir) aanspandde, maar dat hy iets op zyn dogter, verzogt heeft, be-
aan de zelve ook alle bedenkelyke voor- halven alleen in dien tyd, dat de vorstin
deelen, tot groot nadeel van zyn eigen begon te vreezen , dat de zo sterk-
onderdanen, zogt toe te brengen, beslo- aangroejende magt der Portugeezen wel

tot vermindering en krenking van haarten zy heimelyk den Koning, eer dit
verder ging, om te brengen, en dit vermogen zou mogen strekken.
buiten quaad gevolg, en op de zekerste Na dat nu de Ternataanen hunnen
wyze, door vergif uit te voeren. Koning dus aan een kant geholpen had-

Dit deden zy dan in ’t begin des jaars den, zogten zy, hier mede niet te vreden,
1522, en wel zo gelul-kig, dat men den ook Serraan, op welken zy ook geen
dader, nog de opstemmers van dien goed vertrouwen hadden, te vergeven,
Konings-moord noit heeft konnen ont- ’t geen hen even eens, als met den Ko¬

ning, gelukte.delken.
Verscheide Portugeesche Schryvers zyn Bajang nu, overleden zynde, liet tweeEn niet

van oordeel, dat dit op een maa'tyd van kleene zoonen, uit zyne Gemalin, Nyaydoo

bestel de den Koning van Tidore, en ook door Tijili , voortgeteelt , Deyalo, en Bo-
Koninks hejat, na.zyn bestel, om dien Koning te straffen
van Ti- Buiten dezen, waren ’er nog veertienover zyne verwerping van de vriendschapdore.

anderen, by Byzitten geteelt, welke dezeder Castiliaanen, geschied zy; maar het
naamen voerden ; Tarruwese (en vanis zeer verre var daar: want zo hy dat al
hem, en anderen, niet voor zyn zoon,had willen doen, zou dat geschied moe-

ten hebben, op hope, van de hand wat maar voor zyn neef, gehouden) Mant-
dieper in de Ternataansche regeering te soer, Hair, Oengoemira, Molemassi, To¬
krygen, waar toe hy door zyn dogter, dore Wonge , Katara , Radja Djali,
de Koningin, een grooten stap had kon Padji, Tiana, Wajikoe, Radja Mabonga,
nen doen, voor al met die gedagten, om Bima, en Gapi.

de Portugeezen uit Ternate te verdryven,

DERDE HOOFDSTUK.

Eorg Brit in ’t jaar 1521. na de Moluccos, als eerste Landvoogd. Die op
WAtsjen gedood word. Antoni Brit komt in zyn plaats, en giert op Malacca aan.
Vertrekt na de Moluccos. Overwintert te Agacime, of Gressic. Komt in Banda.
Hoort daar van de komst van iwee Spaansche schepen in de Moluccos. Verzoekt
Garsias om hulp, recht daar een Suil op. Vertrekt na Ternate, dwingt de Spanjaerds
voor Tidore zich over te geven. Antoni Brit, eerste Portugeesche Landvoogd van
Ternate. Doet zyn intrede. Word door Afgezanten van de Koningin ontfangen.
Krygt verlof tot het bouwen van een vesting. De Koningin blyft in 't bestier des ryks.
De Prins , Kaytsjili Tarruwese , Momboir van ’s Konings zoonen. Word onder-
Koning. Brit van beiden in ’t Palcis wel ontfangen. Gaat met hen een verdrag aax.
Ziet na een plaats voor een vesting uit. De Koning van Tidore laat hem ook een plaats
voor een vesting aanbieden. Brit slaat dat af. Waar over die vorst aen Portugeezen
den voet dwars zet. En in groot gevaar brengt. Zoekt een verdrag met Tarruwese,
die zig dit wel laat gevallen. Plaats van de vesting. Het werk blyft eenigen tyd steeken.
Klachte van Brit hier over. Geveinst gedrag der Koningin. Brit raakt in ongelegenheit.
Word door Roderik de Sylva, ontzet. Doet den vesting-bouw weer voortgaan. De
Koningin spant met den Koning van Tidore aan. Die zig ten oorlog bereid. Brit
zend Tavare na Tidore, die daar strand op den wal. Raakt nog behouden te land.
De Tidoreezen gaan op hem uit. Slegte staat der Portugeezen. Besluiten zich dood
te vechten. Brit krygt van dit voorval bericht. Zoekt de geborgene goederen we-
derom te krygen. Krygt geen antwoord op al zyn voorslagen; maar eenige Tidoreezen
gevangen, tracht den Koning tot reden te brengen. Zyn Gezant krygt geen antwoord.
Die vertrekt. Brit zoekt den oorlog te myden. Gedrag van den onder-Koning, Tar-

ruwese.

Bajangs
dood, en
zyn kin-

deren.

1522.
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ruwesc. Hy raad Brit tot den oorlog, die daar toe overslaat. De jonge Koning,
en zyn broeders, worden op zyn last gevangen. De Koningin red zich door de vlucht.
Opschudding der Ternataanen bier over. Die van Brit en Tarruwese , gestilt werd.
De Ternataanen vlieden na t gebergte. ’t Geen Brit tot groote benaauwdheit brengt.
Uitbersting des oorlogs aan de zyde van die van Tidore. Brits deftige aanspraak aan de
Ternataanen, Hy verzoekt aan den onder-Koning van Indien om zyn verlossing. Be¬
sluit den Tidorees in ’t openbaar te beoorlogen. Hy maakt een begin daar af. Pinto
word elendig vermoort. Ontsteltenis des Landvoogds bier over. Tweede ongelukkige
onderneming onder Alfonso de Melo. De Landvoogd wil den oorlog staaken. Tarru-
wese gaat op den Tidorees af. Beschryving van Marieko. Tarruwese verliest zyn
meeste Portugeezen. Krygt nog een kleen ontzet van Brit. En wint die vesting. Die
verbrand, en geslecht word. Verscheide veroveringen van Tarruwese op Makjan. Ook
op Gilolo. De Koning van Tidore doet vrede verzoeken. Garsias Henrik van Ma¬
lacca gezonden, om Brit te vervangen. Word benevens Alfonso de Melo door de Ban-
daneezen wakker gebavent. Komt in Mei in Ternate. Zyn scherp voorstel aan Brit.
Moejelykheden daar over, bygelegt.

Atbukerk, door den zelven onder-KoningOrt voor dezen tyd zond
1522.

Sequeira als Landvoogd na Malacea ge-Jacob, of Diego Lopes Siquei- plaats, en
giert opzonden, aantrof, en met hem voor dicra, vierde onder-Koning van

u Malaccagrooten vermaarde Koopstad van hetIndien, Georg Brit af, om
aan.Oosten aanlandde.als eerste Landvoogd der Mo¬

In dat zelve jaar, in ’t eindigen van'tluccos derwaarts te stevenen, en aldaar, Vertrekt

goede Moesson, of Saisoen, vertrok na dehyvolgens uitdrukkelyken last van Koning
Moluc-van Malacca, om zyn reis na de MolucEmanuel, ’t opper-bevel te voeren; dog,
cos.cos te vervolgen.zo hem ondertusschen eenig ongeval tref-

Hy kreeg , na verloop van eenigenfen mogt, zou zyn broeder, Antont, in
tyd, het eiland Java in ’t gezigt, enzyn plaats volgen.
wierp het anker voor Agagime, eigent-Daar op vertrok Georg Brit met vyf of
lyk Gressic genaamt, niet verre van Soe-zes schepen na de Moluccos, in ’t einde
ra Baja, op Java ’s Noord-Oost-kust ge¬van January des jaars 1521, gierde met
legen.zyn vloot op Atsjien aan, en liet van dien

Koning (een dood- vyand van hen) de Daar was hy genoodzaakt te overwin- over-
geroofde goederen van de Portugeezen, teren, alzo ’t Saisoen des jaars, wegens wintert

op Aga¬die daar op goed geloof, aangekomen het sterk doorwaajen van den Oosten-
cime, of

en geplundert waren, in der minne we- wind, verloopen was, en hem niet toe-
Greflic.

derom eisschen. liet zyne reize te konnen vervorderen.
De Koning van Atsjjen, een geveinsd, Hy bleef op Java tot in ’t begin van

en loos vorst, gaf hem in 't eerst zeer het jaar 1522, alwaar Garsias Henrik
goede woorden, om tyd te winnen, en een neef van den Malaksen Landvoogd
hem in 't net te krygen; dog Brit, be- Georg Albukerk, met eenig volk na Ban-
speurende, dat men hem om den thuin da gezonden) hem in’t einde van January
leide, overvalt de Atsjinders, en dryftze nog leggen vond.
met zulk een hevigheit op de vlugt, dat Hy vertrok dan van daar in de maand komt in
hy, onder ’t najagen van dezelve, in de van February, en quam in ’t einde der Bandi.
Stad geraakt, en, meenende nu al vol- zelve in Banda.

Hoordkomen overwinnaar te zyn, met verschei- Hy vond Garsias Henrik, even voor
daar vande Portugeezen van de Atsjinders schie- hem van Java vertrokken, daar al ten
de komst

lyk omcingelt, na zig zeer dapper ge- anker leggen, en hoorde van hem met van twee
Spaan-weert te hebben, gedood word, zo dat veel verwondering, dat 'er twee Spaan-
chesche-maar weinig van de Portugeezen dezen sche schepen in de Moluccos gekomen
pen indans, door dien zy tydig van daar de en by den Koning van Tidore wel ontfan- de Mo¬

vlugt namen, ontsprongen, in 't eerst gen waren. luccos.

geen andere gedagten gemaakt hebbende, Hy voegde daar nog by, dat beide
dan dat daar alles zou blyven, vermits zy deze schepen, met Speceryen geladen,
zich te diep onder den vyand, en te ver- omtrent twee maanden geleden van daar
re van de hunnen, begeven hadden, die wederom na ’t Koninkryk van Spanjen,
derhalven niet wisten waar zy gebleven of Castilien (met welken naam dit ryk
waren, en zich daarom niet in staat von- doorgaans in ’t Oosten best bekend is )
den, om hen eenig ontzet toe te zenden. vertrokken waren; dog dat een van de

Na Georg Brit ’s dood volgde zyn broe¬ zelve, zeer lek op die reize geworden,
der, Antoni Brit, in zyn plaats, die on- tegen de gedagten van alle de Casti-
der weeg omtrent Pacem (of Pasi) Georg liaanen , had moeten wederomkeeren,

en
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en aldus by hunne makkers, door hen op
Fidore gelaten op het onvoorzienst

gekomen was, en dat dit een zaak van
zo veel gevolg en gevaar voor de Portu
geezen was, dat die den voortgang van
alle hunne belangen in de Moluccos of
stondt te stremmen, of ten allerminsten

aan de zelve veel hinderpaalen, en onver-
mydelyke beletzelen, toe te brengen.
Een tyding die Brit wonderlyk in de
ooren klonk, en hem van zyn aanstaande

bestier der Moluccos weinig goeds be
loofde.

Dit nu was het al, ’t gene hy hem,
volgens de opgave van een vaartuig, uit
Ternate daar ten anker gekomen, wist
mede te deelen, zonder dat hy toen nog
iets van de dood van Koning Bajang in
Ternate vernomen had, weshalven die

vorst toen nog niet; maar kort daar aan.
aan zyn einde geraakt moest zyn.

Niet tegenstaande dat den Portugeezen
zeer veel aan Banda gelegen was, ver-

zogt nogtans Brit op Garsias Henrik, of
hy hem, om den voortgang der Spaan-
sche ondernemingen op de Moluccos af
te snyden, met zyn volk wilde bystaan.
en met hem derwaards trelken, ’t geen
hem Garsias, na eenig gesprek daar over,
eindelyk beloofde

Voor zyn vertrek liet de Molul-se
Landvoogd in Banda een gedenk--Suil
volgens de wyze der Portugeezen, op-
rechten, hoewel zulx met ongenoegen
der Bandaneezen geschiedde; dat zo verre

ging, dat zy daar over in hevige woorden
geraakten, en van woorden zelf tot daa-
den vervoert wierden. Dit geschil wierd

egter cindelyk nog bygelegt, alzo men
een middel vond om de verstoorde Ban-

daneezen tot bedaaren te brengen, en
hen te doen begrypen, dat die Suil daar

met een geheel ander oogwit , dan zy
dachten, opgerecht was

Brit, en Garsias, vertrolken dan in

Mei uit Banda na Ternate, hebbende een

loot van zeven schepen, vyf van de zy-
ne, en twee van Garsias, die redelyk
wel van ’t noodige voorzien waaren,
by zich.

Deze waren met over de drie honderd

frissche mannen bezet, en geschikt, zo

om de Castiliaanen van daar te verdryven.
als om zich met te meer luister in zyn
nieuwe Landvoogdy, door ’t bouwen
van een vesting, te komen nederzetten.

Over deze sterkte had Koning Bayjang
aan den Koning van Portugal, en aan
den onder-Koning van Indien, reeds ge-
schreven, gelyk die Moluksen vorst ook
de noodige orders om daar van, zo ras
er maar een Landvoogd der Portugeezen
quam, een begin te maken, al gege-
ven had.

d. DEEL.
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In het laatst der maand Mei quamen 1522.
zy omtrent Tidore, alwaar zy de Span- Dwingt

de Span-jaards met een grooten ernst en dapper-
aards zigookheit niet alleen aantastten, maar
over teo datdwongen om zich met hun schip
geven ,

men goedvond aanstonds te sloopen) aanvoor

Tidore.de Portugeezen, die hen veel te sterk
waren, over te geven.

Zy wierden van dezelve vry beleefder,
dan zy wel verdient hadden, gehandelt,
en naderhand met Portugeesche bodems
van daar, eerst na den onder-Koning van
Indiën, en daar na met de vloot, die
aarlyks uit Indiën na Portugal vertrekt,

weer in Spanjen (daar zy gansch niet ge-
wacht wierden) gebragt.

AntoniNa dat nu Brit dit op Tidore verricht
Brit, eer-had, verzeilde hy van daar na Ternate.
ste Portu-

daar hy in ’t begin van Juny in’t jaar
eesche

1522. zyn intrede, als eerste Portugeescht Land-

19994Landvoogd dier plaats, deed.
van Ter-Niet weinig stond hy verwondert
nate.

vanneer hy hoorde, dat de Koning dood.
en Serraan, kort ’er na, gestorven was.

Doet zynZo ras had de Koningin geen kennis.
intrede.dat het anker geworpen was, of zy liet

hem door eenige aanzienlyke Ternataan- Werd
sche Hovelingen zeer vriendelyk verwel door de

afgezan¬komen, en verzekeren , dat, schoon
ten vannaar Gemaal, Koning Bajang, overleden
de Ko-

vas, zy niet nalaten zou hem, en de aingii¬

zynen, in allen deelen behulpzaam te zyn ontfan-

en aan hen te toonen, dat hun komst haar gen.

van herten aangenaam was.
KrygtZy voegde hier nog by, dat zy even,
verlofgelyk haar Gemaal in zyn leven aan de
1ot 'tPortugeezen beloofd had, aan Brit vol
bouwen

van eencomen toestont, een vastigheit, of hoofd
esting.vesting, ter plaatze daar ’t hem behagen

mogt, op haar land te bouwen, en dat
zy hem, zo veel in haar vermogen was,
ook daar in de behulpzame hand bieden

zou, dewyl dit door haar Gemaal, op

zyn uiterste, zeer ernstig op haar verzogt
was, gelyk zy dat ook heiliglyk aan hem
bclooft had.

Indien Brit over Koning Bajangs dood

verstelt stond, hy stond niet minder ver-
wondert over de edelmoedigheit der Ko-
ningin, als mede over de goede zorge,
door den overleden Koning voor de zaa-
ken der Portugeezen gedragen; weshal-

ven hy die vorstin hertelyk bedankte,
en van stonden aan verlof tot het te land

treden verzogt, op dat hy zich van hare
genegene aanbieding ten eersten zoude
konnen bedienen, en een bequame plaats
tot het bouwen van een vesting afzien,
dat hem ook met bewys van veel eere

toegestaan wierd.

By zyne landing verstond Brit ook,
dat Koning Bajang, voor zyn overlyden,

20de Koningin in de volle regeering van
ryk gelaten had, om ’t zelve in den naam

van
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van hare onmondige kinderen te bestieren
over welke hy Kaytsjili Tarruwese, zynen
neeve, tot voogd gestelt had.

Die naam van Kaytsjili (of, zo men ’t

gemeenelyk maar zegt, Kitsjil) is een
naam van waardigheit, die zo veel als
Jonker beteckent, en die aan niemand
dan aan de zoonen, broeders, of anders
nabestaanden der Molukse vorsten, gege-
ven word, even eens gelyk een Princes
in de Molukse eilanden doorgaans Bokis
of Poetri (dat het zelve in 't Maleits be¬
teekent ) genaamt worden. Anderzins
beteekent de naam van Kaytsjili in Am

boina doorgaans een erf-Prins, of die
naast tot de Kroon gerechtigt is.

Deze vorst liet by deze grootmoedige
Koningin twee zoonen na, van welke de
oudste niet Bobejat (gelyk zommigen uit

de Portugeezen verkeert opgeven) maar
Devalo, of Deyaal, genaamt, niet vee

ouder dan zes jaaren was
De andere zoon, Bohejat, was not

jonger; weshalven kinderen van zo wei
nig jaaren wel eenen getrouwen, er
voorzigtigen voogd, en toeziender, bui-
ten de Koningin (die haar ook ontvallen

kon) van nooden hadden, om hun regi
by verandering, die, gedurende hunn-
minderjarigheit, in de regering vallen
kon, waar te nemen. Weshalven de
Koningin van eersten af geraden vonc
den Prins Tarruwese , haaren neeve, al
onder-Koning aan te stellen, ter tyd toe
dat haar oudsten zoon in staat mogt zyn
Ozorius zegt, dat Brit hem daar toe ver-

hief; en Maffejus, dat Brit hem maar

ondersteunde, welk laatste meer schyn
heeft, als ook dat de Koningin ’t hem
maak te

Zo ras nu was Brit niet in ’t Paleis

gekomen, of hy wierd zo van de Konin-
gin, als van den onder-Koning, zeer
vriendelyk ontfangen, en op nieuw var
der Koninginne ’s gunst, en van die van
Tarruwese, verzekert.

Een van de eerste zaaken, die hy daar
verrigte, was, dat hy met de Koningin
Prins Tarruwese, en al de grooten des
lands, een byzonder verdrag aanging
waar by hy bedong, dat hem, buiten
het bouwen van een sterkte omtrent

’s Konings Paleis op de strand van Gamoe
Lamoe, ook geoorloft zou zyn daar te
handelen met waaren, en ten dien einde

ook Pakhuizen, tot berging van hunne
goederen, op te rigten

Daar beneven bedong hy, dat de Ter-
nataanen al de Speceryen, die daar, of
elders vielen, ter goeder trouw, voor zo
verre die in hunne handen quamen, aan

niemand, dan de Portugeezen, zouden
mogen verhandelen; en dat zy hen voor
ieder Bahaar Nagelen, wegende in Ter-
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nate zes honderd pond, dan xwee en

dertig Ryksdaalders, tot acht en veertig
stuivers ieder, zouden geven

Dit aldus bevestigt zynde, begon Bril
te denken, om een bequame plaats voor
een vesting, of sterkte. Ondertusscher
wierd hem door den Koning van Tidore

Ofvan gelyken aangeboden, een sterkte

hzyn land te bouwen, op hope, dat
zig daar door te dieper in de gunst der

tCPortugeezen indringen, en hen alzc
gemakkelyker van de Ternataanen aftrek
ken mogt; maar Brit, dit stuk wel over-
wogen hebbende, vond goed, zyn aan-
bod beleefdelyk af te slaan, en dat van
de Koninginne van Ternate aan te ne-
men, zo om den band van vriendschap

die ’er reeds tusschen de Portugeezen.
en Ternataanen lag, als om dat de haven
van Ternate hun veel gemakkelyker, en
beter , dan die van Tidore, voorquam.

De Koning van Tidore door die twee-
de weigering der Portugeezen, die hem
by Servaans komst in Ternate zyn ver-
zoek en noodiging ook afgeslagen had-
den, zeer misnoegt, kon dit ongewroleen
niet opkroppen

Hy stelde derhalven alle middelen in 't

werk, om den Portugeezen, zo by de
enKoninginne, zyn dogter, als by deze

gene Ternataansche grooten, den voet
dwars te zetten, en al hunne aanslager

te verydelen, ’t geen van zo goeden uit-
slag voor dien vorst was, dat Brit ten
eersten begon te merken, wat er gaande
was, waar hem dit van daan quam, en,
van hoe quaad een gevolg dit voor hem,
en alle de zynen wezen zoude, by
aldien daar niet tydig in voorzien wierd

Hy zag, dat de Koningin hem vee
enkoelder, dan bevorens, behandelde

dat zy niet minder deed, dan hen de

behulpzame hand tot het bouwen van

zyn vesting, gelyk zy hem belooft had
te bieden. Waar af de reden was, om
dat de Koningin, en Grooten, te naau-
wen verbond tussehen Brit, en den Prins

Tarruwese bespeurende, vreesden, dat de
laatste het daar op toelag, om Koning te
zyn, en zig door de Portugeezen op dien
Throon vast te zetten

Derhalven beriedt zich Brit met de

voornaamsten van zyne Natie wel ernstig
over dit stuk, en men was byna eenparig
van oordeel, dat het beste middel was,
om dien vesting-bouw te verhaasten, en
om de Portugeesche zaaken in’t algemeen
te verzekeren, dat Brit den onder-Ko-
ning, Tarruwese, in zyne belangen wat
verder zou zien te brengen, en een ge-
heim verbond met hem aangaan, waar
by zy malkanderen by alle voorvaller
ondersteunen, en yder in zyn gezag zou
den handhaven.

Brit
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Brit slicp hier niet op, maar sprak
Tarruwese ten eersten, en wist hem dit
zo smakelyk voor te stellen , dat dic
Prins, die zig in zyn byzonder en hei-
melyk oogmerk, om zig het bestier van
dat ryk eigen te maken, kragtig hier
door gesterkt vond, zig na weinig over-
weging daar toe inliet; zedert welk hei-
melyk verdrag zy beide als met een hert

al de zaaken behandelden
Bevorens had Brit de plaats ten vesting-

bouw digt by de stad Gamoe Lamoe.
daar het Koninklyk Hof was, begrepen;
en van tyd tot tyd gezogt (hoewel te

vergeefs) dit werk te beginnen ; maar
na dit heimelyk verdrag met Tarruwese
wierd ’er terstond een begin van gemaakt.
en door zyn aandryven zo verre gebragt.
dat de Koningin weër eenigzins veran-
dert, en (na ’t scheen) den Portugeezen

nu wat meer genegen was: want ook zy
de Ternataanen nu aanzette, om de Por-

tugeezen in ’t bouwen der sterkte te
helpen.

Dit deden zy ook in ’t begin; maar
die Natic, die ’t swetzen en beloven veel

eigener is, dan ’t werken, dewyl 't eer
ste hun dagelyks werk is, en zy 't laatste
zeer selden doen, liet het er ten eersten

byzitten, en verscheen niet meer ter plaat-

ze, daar wat te helpen viel.
Dit viel den Portugeezen, die nog

die buitengemeene hitte, nog ’t zober
voedzel, ’t geen dat land toen gaf, niet
gewoon waren, zodanig tegen, dat zy
door te zwaren en langdurigen arbeid af-

geslooft, ten einde van hunne kragten.
en zommigen met den neus in ’t bed
raakten, waardoor dat werk zyn vereisch-

ten voortgang niet had.
De Landvoogd Brit sprak hier over

met den onder-Koning Tarruwese, die
hem beloofde al zyn vermogen in 't werk
te stellen, om dien bouw met meer erns

voort te zetten.

Hy sprak ook de Koninginne, die hem
uiterlyk haar hulp mede toezeide, ja zelf

het volk gelastte in Brits tegenwoordig
heit het werk van de vesting niet te
staaken, voor en al eer ze volroit was:

maar onder de hand, en in zyn afwezen

gebood zy dit zelve volk daar mede niet
te haasten, en, na bepaaling van zekeren

tyd, ’er weër uit te scheiden.
De reden van deze hare handeling was

niet t’eenemaal buiten grond: want die

vorstin begon te begrypen, wat 'er in 't
voltoyen van die vesting al opgesloten lag

Zy zag hoe groot een vriendschap er
tusschen den Landvoogd, en den Prins
Tarruwese was, en met hoe grooten yver
die laatste ’t werk van den cersten, hoe
nederig en gedienstig hy zich voor haar
mogt aanstellen, voortzette.

K EN.
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Zy ontdekte veel zaaken, die tusschen
hen beiden omgingen, en die zy oordeel¬
de nog met haar, nog met haar zoons
belang, overeen te komen.

Dit deed haar met meer grond gissen,
dat Tarruwese voor had, zig meester van
t ryk, tot nadeel van haar zoon, te
maken, en dat, gedurende zyn minder-
jarigheit, in 't werk te stellen.

Zy begreep ook dat hy daar toe,
schoon door de Portugeezen geholpen,
niet wel zou konnen geraken, voor en
aleer de vesting voltoit, en met geschut,
en bezetting, behoorlyk voorzien was,
en dat om geene andere reden de drift
van die beiden, om de vesting spoedig te
voltoyen, zo sterk aandrong, dan om
zig te vaster in staat te vinden , van 't
geen zy vreesde, uit te voeren.

En hier in had zy waarlyk niet t'eene-
maal misgeraden; want dit onderscheit
was ’er maar tusschen, ’t geen zy vrees-
de, en ’t geen gebrouwen wierd, dat
een iegelyk van hun beide voor zig zel-
ven, buiten malkanders weten, najoeg
dat gene, ’t welk de vorstin oordeelde
dat zy beide, onder het trekken van een
lyn, voor zig te zamen zogten.

Brit raaktDe voorzigtigheit van deze vorstin bragt
in onge-Brit veel belemmering toe, zo dat hy
legenheit

met zyn Portugeezen (dewyl hy wel zag.
dat hy aan de Ternataanen niet, dan
woorden, had) zou hebben moeten be-

zwyken, en door de menigte der zieken
niet in staat geweest zyn, iets meer aan
zyn timmeragie te doen, hoe zeer ook
de Prins Tarruwese, om zyn eigen belang,
hem ondersteunde , ten ware dan dat ze-

kere Roderik de Sylva, die met een schip. 7976
door Ro¬-en allerlei voorraad van Malacca vertrok-
derik deken was, aldaar nog tydig (vermits zy

Sylva
groot gebrek van alles hadden) was op

ontzet.

de rheede gekomen; maar zo aangenaam
als hem de komst van dit schip was, zo
onaangenaam was hem ’t nieuws , dat
de Sylva medebragt, namelyk, dat ver-
scheide vreemde handelaars op weg wa-
ren, om zig in de Molukze eilanden van
Nagelen, en andere Speceryen, te voor-
zien; een zaak, die, indien ze niet tydig
belet wierd, byzonder tot nadeel van den

handel der Portugeezen strekken zou.
Dit deed Brit dan ten eersten, zo by

de Koningin van Ternate, als by deze en
gene Molukze Koningen, sterk aanhou¬
den, om die vaartuigen, zo zy quamen,
af te wyzen, en hunne beloften, aan de
Portugeezen daar over gedaan, na te
komen.

Maar gelyk dit nieuw ontzet den Doet de
vesting-Landvoogd onngemeen aangenaam was,
bouw

dewyl zyn gestaakt werk nu verder zyn weer
voortgang had; zo zag de Koningin in voort-
tegendeel dit met zo dwarse oogen aan; gaan.

V2 dat

1522.
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dat zy, ziende, dat zy Tarruwese te groot
gemaakt, en Brit te veel voet in haar
land gegeven had, geraden vond, zig
voortaan op geen van hun beide te verla-
en, maar ten eersten kennis van al deze
taaken aan den Koning van Tidore,
haren vader, te geven, om door zyn huli
Tarruwese klein te maken, de Portugee
zen uit haar land te dryven, en de ver-
vallene hope, die zy van haar zoons aan-
staande bestier gehad had, weer te doer
herleven

De Koning van Tidore, die nog eer
levendig gevoelen van ’t versmaden zyner
vriendschap, en daar door zedert dien tyd
een heimelyken wrok op de Portugeezen
had, was uitnemend verblyd, dat hen

zo een langgewenschte gelegenheit van
zelfs aan de hand quam, by welke hy zij
nu eens voor al van zo veel geleden hoor

zou konnen wreeken.
Almansor was te doortrapt een vorst

om hier lang op te slapen, maar hy spoed
de zig ten eersten, om onder de hand
alles tot den oorlog klaar te maken.

By deze eerste goede gelegenheit quan
nog een tweede, die hem wat meer
gronds gaf, om den oorlog, ten minster
onder schyn van billykheit, te konner
beginnen.

Eenige vreemde handelaars uit Banda
na de Moluccos vertrokken, om zig al
daar van zo veel Nagelen, als zy beko¬
men konden, te voorzien, waren voor

Tidore ten anker gekomen; en dit was
zo ras niet geschied, of de Ternataansche
Landvoogd had er berigt af gekregen

Dit verdroot hem geweldig, te meer
dewyl hy uitdrukkelyk aan dien vorst
verzogt had, zodanige vaartuigen af tt
wyzen

Hy zond dan ten eersten eenen Antony
avare met een ligt vaartuig, en eenis

krygsvolk derwaarts, met last, van die
Koning nogmaals op de minnelykste
wyze te verzoeken, dat hy die vaartui-
gen wilde doen vertrekken; of dat hi
anderzins genoodzaakt zou zyn, die var
zyn reede te verdryven.

Tavare , in plaats van dit op die wyze
uit te voeren, was zo ras niet omtren
Tidore gekomen, of hy gaf, zonder dien
Koning weer minnelyk aan te manen,
ten eersten vuur op die Bandaneescht
vaartuigen; en deed zyn uiterste best, om
die in den grond te schieten

Deze vyandelyke daad, van die vaar
tuigen zo op zyn reede aan te tasten, er
dus dezelve te onteeren, verbitterde dien
vorst veel meer dan te voren, en dees

zyn volk alle kragten inspannen, om zig
in staat van tegenweer tegen de Portu-
geezen, op het spoedigste, te stellen
maar eer het zo verre quam, ontstond er
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een geweldige storm waar door Tavare 1522
’s vaartuig op den Tidoreeschen wal ge- Diestrand
zet, en door de beweging der zware op de

wal van

zeën, na versoop van weinig tyd, in Tidore,
spaanderen gestooten wierd

Dit geschiedde nogtans zo schielyk Raakt
niet, of de Portugeezen hadden gelegen- nog he

houden
heit, om niet alleen al hun voll, maa

te land.
ook al hun geschut , wapenen, en nog
eenigen voorraad, ’er af te halen.

De Ti¬De Tidoreezen wisten dit zo ras niet
doreczenf zy gingen met een sterken troep 'er o

jaan 0
los, ziende dat de Portugeezen maar ii siem uit

de twintig man sterk waren ; dog om
hier wat voorzigtig in te werk te gaan,
en niet te veel schade van hun geschut te
yden, hadden zy zig in drie byzondere

troepen verdeelt

De Portugeezen daarentegen, die door slegten
staat derdit stranden in ’t uiterste gevaar van hun
’ortu

even geweest waren, bevonden tot hu
3eezer

leetwezen, dat zy in geen minder gevaar
dan zy geweest waren, nog staken: want
schoon zy hun geschut en wapenen,
met vecl moeite aan land gekregen had
den, zo waren zy niet in staat, om zig
tegen zo groot een menigte, als zy in
verscheide troepen op zich zagen aan-

trekken, te verweeren, te meer dewy
al hun kruit door ’t zee-water nat, en
onbruikbaar, geworden was

Goede raad was dan hier dier, en, na vy he
ogenschyn, geen middel om hier af te suiter
comen; ’t welk Tavare wel ziende, had zig doc

hy nog zo veel tyd, van zyn volk aan te te tegten.
manen , om zyn voorbeeld te volgen,
dewyl ’er toch geen andere hoope overig
was, ten zy men door dapperheit zig eer
weg baande, dat zy derhalven of hun
huid dier verkoopen, en eerlyk sterven,
of met hem middel zouden zocken, om

’er moedig door heen te slaan, en zo met
het een of ’t ander vaartuig weer na
Ternate te geraken; dat zy zig anders,
by aldien zy levendig in handen der vyan-
sen vielen, de schandelykste en hardste

dood ter wereld vry mogten voor oogen
Ondertusschen waren de Ti-tellen

soreezen hun zo genadert , dat 'er
niet langer te praten, maar te vegten,
viel

Tavare viel als een verwoede Leeuw

midden onder de vyanden, en bragt een
rroot getal derzelve in wanorder, zo-
lanig, dat zo de derde troep, die de
agterste was, en den versten weg af te
leggen had, niet ten regten tyde toege
schoten was, de uitslag zeer twyffelagtig
geweest zou hebben; maar hy en de zy-
nen, die, hoe dapper zy zig toonden,
au en dan mede al eenige wonden ge-
kregen hadden, wierden zo ras van dit
versch volk niet aangetast, of zy begon-
den merkelyk te bezwyken.

Voor
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Vooral nogtans ontzakte den Portu-1522.
geezen de moed , toen zy hun hoofd
Tavare, in stukken zagen kappen; wes-
halven zy nu geen uitkomst ten leven
meer te gemoed ziende, als dol en ver
woed op de Tidoreezen aanvielen, en.

na ’er verscheide om ’t leven gebragt te
hebben, al vechtende ter nederstortten.

zig verweerende zo lang 'er nog kragt in
hen overig was, zonder zelfs de aange
bodene genade van’t leven te willen aan-
nemen, mogelyk, om dat zy geloofden,
dat de Tidoreezen hun woord niet zouden

gehouden hebben.
Dit was oorzaak, dat zy daar alle

bleven, zonder dat 'er een af quam, om
de tyding aan Brit van dit droevige ver
lies te brengen.

Evenwel kreeg hy weinig tyds daar naBrit kryg
van dit ren net berigt, niet alleen van dit voor-
voorval val, maar ook van de heimelyke toebe
berigt. reidzelen , die de Koning van Tidore,

zelf al voor dien onvoorzigtigen aanval
van Tavare, ten oorlog had beginnen
te maken.

Hy liet dan, veinzende van het heime-
Zoekt de

lyk voornemen van dien vorst nog niet
geborge-

ne goe- te weten, dien Koning verstendigen, dat
deren Tavare dien aanval buiten zyn laft, en of
wederon eigen gezag gedaan had, en dat hy hem
te krygen.

daar over, zo hy in ’t leven ware, voor-
beeldelyk straffen, en voor zo verre den

Koning alle bedenkelyk genoegen geven
zou; maar dat hy nu dood, en die straf

alzo eenigzins geleden zynde, hy vrien-
delyk verzoeken liet, dat de Koning het
geschut, en de vordere geborgene goe-
deren, hem weer ter hand wilde doen
stellen.

De Koning van Tidore kon hier aan
geen geloof geven; maar nam dit voor
een Portugeesche streek op, om door dit

voorgeven ’t verloorene maar weder mag
tig te worden.

Hy ging dan, zonder veel daar op te
Krygt

ant woorden, maar in zyn toebereidzelen
geen ant-
woordop voort ; waar over Brit byzonder over
al zyn den smaad van hem niet eens te hebben
voorssa

willen antwoorden, zo moeselyk wierd,
gen.

dat hy last gaf, om den Tidorees door
geweld tot reden te brengen, en de eer
ste Tidoreesche vaartuigen, die men ont

moeten mogt, vyandelyk aan te tasten.

Kort daar aan viel ’er gelegenheit voor.Maai
om hunne schade (zo zy zig inbeelddeneenige

Tidoree- cenigzins in te halen, want zy kregen
zen ge eenige Tidoreezen gevangen, en meen-
vangen. den nu een middel gevonden te hebben,

om den Koning wat meer na hun voor-
slagen te doen hooren-

Hy zond dan op nieuw iemand naarTeeg.
Tidore, die niet alleen last had, om het

den Ko

ning tot geschut, en de vordere goederen, weder
reden te te eischen; maar ook over ’t vermoorden
breugen.
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van Tavare en de zynen aan den Koning 1522.
te klagen, en te verzoeken, dat die
genen, die daar aan schuldig waren,
mogten gestraft worden; of byaldien hy
dit niet deed, dat de Portugeezen (bui-
ten andere middelen die zy aan de hand
hadden) hun schade ten deele op de ge-
vangene Tidoreezen zouden verhalen.

De Koning zeide, dat hy t voorstel
van den Landvoogd met zynen raad over¬

wegen, en daar na zien zoude, wat hem
geraden stond te doen.

De afgezant van Brif wagtte onder- Zyn

gezanttusschen na bescheid, maar zag tot zyn
krygtleetwezen, dat die Koning zo groote
geen ant-

bereidzelen ten oorlog, en zo weinig woord.
werk van hem te antwoorden maakte,

dat hy geraden vond, onder voorwending
van onpasselykheit verlof tot zyn vertrek Die ver-
te verzoeken, ’t geen hem, na het twee-trekt.

de verzoek, gegeven wierd.
Zo ras quam hy niet by den Land-

voogd, of by deed hem verslag van zyne
verrigting, en gaf hem te kennen, hoe
het, zynes oordeels, daar gelegen was;
en dat hy geloofde, dat de Koning van
Fidore hem met den slag waarschouwen,

en op geen andere wyze antwoorden
zoude.

Die smaad was by den Landvoogd niet

te verduwen, en de geheele Portugeesche
Natie was hier zo over gebelgt, dat zy
den Landvoogd klaar voor oogen stelde.
dat al de naburige vorsten, zo hy dit
ingewroken doorschieten liet, met al de

spotten, en evenPortugeesche magt
als die van Tidore, met hun handelen
zouden.

Hoe verbittert nu Brit hier over was, Brit zoekt
den oor-en hoe veel schyn van waarheit hy in dit
log tevoorftel van zyn landgenoten zag, zogt
myden.hy het nogtans ze lang, als ’t mogelyk

was, buiten openbaren oorlog van zyn
zyde te houden, oordeelende het best te
zullen konnen verantwoorden, byaldien
hy door billyke voorslagen ’t gereezen
geschil tusschen hen en den Koning van
Tidore zogt ter neder te leggen.

Hy nam derhalven voor, dit wat op
zyn beloop te laten, en ondertusschen
wel op zyn hoede te zyn, met al ’t noo-
dige (of ’t 'er op aanquam) te laten ver-
vaardigen; maar besloot vaft, geenzins
de eerste aanvaller te wezen.

In tegendeel liet hy de gevangene Ti-
doreezen zeer wel onthalen, en bezorgde,
dat hun Koning daar ook kennis af kreeg,
alles op hope, van daar door de zaak nog
te zullen konnen byleggen, en zig buiten
oorlog te houden.

Maar de onder-Koning, Tarrawese, Gedrag
agtte het den regten tyd voor hem te van den

onder-zyn, om de Portugeezen, die hy be¬
Koning

vond, dat ook hem nu al wat te groot Tarru-

ge- wesc.3
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geworden waren, wat kleiner te maken
en hen wat meer van hem te doen afhan-
gen, en dat het beste middel, om tot zyr
oogwit, en de Kroon te geraken, wa

: Portugeezen in een oorlog met de
Tidoreezen in te wikkelen, om, terwyl
zy bezig waren met malkanderen, zich

buiten vrees voor Koning op te werpen
vaststellende, dat de Koning van Tidore,
dan te veel belemmert zynde, hem dit
niet zou konnen beletten, en de Portu

geezen, om hun eigen staat niet door een
dubbelen oorlog in de waagschaal te stel
len , geenzins zouden konnen nalaten
hem, tot uitvoering van zyn voornemen
by te springen

Dit was de reden, dat hy niet alleer
reel Portugeezen opmaakte, om Brit to
den oorlog te doen overslaan; maar da
hy hem zelf daar verscheide maalen ove
aansprak, en hem begrypen deed, dat
deze zyne lafhertigheit oorzaak zyn zou,

dat die groote naam , dien hy, en zyn
gansche Natie, in de Moluccos, en el

ders, verkregen hadden, openbaar be
spot, en deze hoon, hen van den Tido
rees aangedaan, van andere smaadheder
zo by dien vorst, als by anderen, onge-
twyffelt gevolgt zou worden.

Daarbeneven zeide hy hem, dat hy
in al de Ternataanen een groote bewe
ging tegen de Portugeezen zag, en dat
hy in de Koningin een groot genoeger
van dat te zien , in de plaats van eer
vreeze voor de ongevallen, die daar ui
konden voortkomen, ontdekt had ; wes-

halven hy vast stelde , dat de Koningin
wel weten moest, hoe zy met haar vade.
stond.

Dat hy te gemoet zag, dat, by de
minste uitbersting van den Koning van
Tidore, de Koningin zig zekerlyk teger
hem, en al de Portugeezen, met der
slag verklaren, en zig van zo veel mis-
noegde Ternataanen (die ook in dit troe
bel water zouden willen visschen) onge
twyffelt tegen hen bedienen zoude

Zyn oordeel was derhalven, dat h
den Koning van Tidore, eer hy in staa
was, overvallen, en hem zelf eerst aan-
tasten moest

Al deze redenen, die ten deelen door

gingen, dienden wel eenigzins, om Brit
tot het gevoelen van Tarruwese over t
halen ; maar zouden hem egter nog zo
schielyk tot de uitvoering daar van niet
gebragt hebben, ten ware dat hem door
verscheide nette berigten klaar gebleken
ware, dat de Koningin al een geruimer
tyd met haar vader, den Koning var
Tidore, in onderhandeling geweest en

by hen beide niet alleen besloten was,
Portugeesche Natie aldaar, of uit te
roejen, of die uit de Moluccos geza¬
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mentlyk te verdryven, maar by de eerste
gelegenheit ook met de Prinsen, haare

zoonen, na haar vader te vlugten
Dit ging te verre, om hier mede nu

nog te sammelen, en de tyd vereischte

een spoedig besluit, om niet zelfs over-
rallen te werden

Het best, dat Brit doen kon, was
met den onder-Koning en de voornaam

ste Portugeezen , hier over ten eersten

besluitelyk te spreken
Vele, en ook Tarruwese, oordeelden.

dat men de Koningin, andere wederom

dat men alleen den jongen Koning, er
de Prinsen, zyn broeders, gevangen ne-
men, en in de vesting opssuiten moest;
maar ook zommigen zagen dit voor eer
zeer gevaarlyk middel, en een zaak van
t uiterste quaad gevolg, aan

Eindelyk sloeg Brit hier toe over, om
de Koningin, den jongen Koning, en al
de Prinsen, behendig te doen vasthouder

en hunnen aanslag zo op ’t onverwagst te

verydelen
Hy gaf, zo heimelyk als ’t hem mo-

gelyk was, last, dat een zeker getal van
zyn krygsvolk zig gereed zou houden.
om , zo ras hy ’t gebood, een zaak var
gewigt uit te voeren

Dit geschiedde aanstonds, en de bevel

iebber van die troep kreeg bevel zig of
beste wyze van de voornoemde persoonen

te verzekeren.

Zy trokken dan zeer schielyk regt of
’t Paleis van den jongen Koning Deval
aan, overvielen hem , en zyn broeders
de Prinsen Bobajat, Taberidji, en Hair
zo schielyk en onverwagt , dat zy zo ra
gevangen waren, als zy wisten, dat de
bevelhebber, met zyn volk, in ’t Pa-
leis was

Hoe groot een omzigtigheit nu die
bevelhebber gebruikt had, kan daar aar

blyken, dat de wagt (zo men voorgaf
niet wist te zeggen, hoe zy in ’t Paleis
gekomen waren ; weshalven de verstan
digsten oordeelen, dat zy, of omgekogt
of, ’t geen meer schyn heeft, hier of
laar verzonden, en de andere , die ’e

bleven, door een sterker getal van Por
tugeezen belet zyn, kennis daar af te

geven
Hoewel nu de Koningin, Njai Tyjili,

niet minder dagt, dan in diervoege in haar
zoons Païeis overvallen te worden, en he

veinig scheelde, of zy was mede gevangen
geweest, zo had zy, door dien zy in een
ander vertrek was, zeer behendig onde

net geraas door een verborgen weg dier
dans weten te ontspringen, en zig mer
de vlugt, eerst na het gebergte, en daa

na tot haaren vader, te redden, latende
zo haar twee kinderen als de andere zoo

nen van haar Gemaal uit Javaanse Byzitten
in
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in handen van den Landvoogd Brif, die
ze alle in de vesting, die nu reets of
verscheide plaatzen met geschut voorzien.
en alzo niet lige aantastelyk was, deed
verzekeren, en na hun staat behandelen.

Maar zo ras quam dir den Ternataaner

niet ter ooren, of zy , die een ongemee-
ne liefde tot hunnen Koning, en der
halven hier over een grooté bekomme-

ring hadden, liepen met menigte na de
vesting; maar Brit, en Tarruwese, wisten
hen voor dien tyd wat zand in de ooger

te werpen, hen verzekerende, dat dit
om de gemeene rust van ’t land zo ge
schied, en hun voornemen geenzins was,

den Koning Devalo van zyn kroon te
berooven, maar die te zekerder voor hen
te beschermen, en hem in ’t ryk, tegen
wil en dank van die genen, die hem na
den Koning van Tidore hadden tragten
te vervoeren, te houden.

Dat hun voornemen ook was , den

Koning, en de Prinsen, niet alleen na
hun staat te handelen, maar hen ook ten

eersten, zo ras die donkere wolk wa
over was , weër op vrye voeten in her

Paleis te brengen.
Dit stilde de domme gemeente wel wat

voor eerst, maar liet niet na, een bitte

ren haat tegen de Portugeezen in de ver-
standigsten te verwekken, die, na hur

vertrek van de vesting, de anderen niet

alleen een geheel ander begrip van die
zaak wisten te geven, maar hen ook te
bewegen, de Portugeezen te verlaten
hen allen afbreuk in ’t heimelyke te doen.
en , door na ’t Bosch te vlieden, hen der

dagelyksen voorraad, die zy van de te
markt komende lieden anders tot hun

groot gerief gewoon waren te hebben
af te snyden.

Dit had de Landvoogd Brit geen
zins van hen verwagt, en vond zig dier-

halven by dezen stand van zaaken zeer
verlegen.

De breuke tusschen hem, en den Ko

ning van Tidore, was door dit gevanger
nemen van den jongen Koning, van de
Prinsen, en door de vlugt van de Konin-

gin, zyn dogter, nu zo groot geworden
dat 'er na geen heelen van de zelve meer
te denken was. Zyn vesting was nog
onvoltoit, en, schoon hier en daar var

geschut voorzien, aan verscheide plaatzer
nog in geen behoorlyke staat van tegen
weer. Zyn volk was weinig in getal
en, die ’er waren, of ziek, of, door
overkropten arbeid aan de vesting, afge-

mat. Zyn voorraad was meest op, ver-
oudert, en de dagelykze toevoer nu af-
gesneden. De Ternataanen, op welker
hulp hy voornamelyk gezien, en om
welke te behouden hy, zo lang 't hem
mogelyk was, den oorlog uitgestelt had,
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waren nu meer, dan zyn openbare vyan-
den, te vreezen.

Al deze swarigheden byeen komende,
deden hem voor een tyd in de uiterste
bekommering zyn, zonder te weten,
wat middel eerst by der hand te grypen,
om zig gelukkig uit al deze swarigheden
te redden.

Ondertusschen begon omtrent het jaar
1523. de Koning van Tidore hier en daar
uit zyn hinderlage voor den dag te ko
men, en nu en dan een hoofd van een
Portugees, of Ternataan, weg te nemen.
volgens de manier van al de Molukze
en daar omtrent gelegen volkeren , die
gewoon zyn al de hoofden van hun ver-
slagene vyanden van den romp af te hou-
wen, en die met hun te voeren; op dat
zy aan hun vorsten, landsgenoten, en
vrouwen (die daar over Liederen t'hun-
ner eere zingen, hun in reyen al danssen-
de, en zingende te gemoet treden, en
hen als dappere overwinnaars inhaa-
len ) met de stukken zouden konnen too-

nen, hoe veel vyanden zy verslagen
hadden

Deze daad van den Tidorees, dat hy
de Ternataanen niet verschoonde, was
oorzaak, dat zy, op aanrading, en tuf-
schenspraak van den onder-Koning Tar-
ruwese, weer allenskens (dog weinig in
getal) afquamen; maar om ’er meer te
lokken, vond men goed, op ieder Tido-

reesch hooft een belooning te zetten , de
Ternataanen zo allenskens mede in den

oorlog in te wilkelen, en hen te doer
begrypen, dat de Koning van Tidore
niet zo zeer tegen de Portugeezen, als
wel tegen de Ternataanen , oorloogde
en dat zyn eenig oogwit van dezen oor-
log maar was, om meester van Ternate
te worden, en dat ook zyn toeleg, in 't
zoeken van der Portugeezen gunst van
tyd tot tyd, daar op vooral gegrond ge-
weest was, om door hunne hulp zo veel

te eer, en te gemakkelyker , dat werk
uit te voeren; dat zy nu, door de zyde

der Ternataanen te houden, en door hen
van tyd tot tyd af te slaan, den toorn
van dien Koning op hunnen hals gehaalt,

en alzo waarlyk om der Ternaraanen
wil alleen in dezen oorlog ingewikkelt
waren

Deze woorden, door Brit met veel
beweging uitgesproken, en door Kaytsiils

Tarruwese bevestigt, deden zo veel uit-
werking, dat veel Ternataanen hier en
daar met vaartuigen uit moeskoppen gin-
gen, en verscheide hoofden van Tido-
reezen te rug bragten

Ja zelf ging dat, op ’t betalen van de
beloofde belooning, zo sterk voort, dat
’er meer hoofden quamen , dan de Land-
voogd betalen kon.

Dit
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Dit deed hen wel wat verflauwen

maar dewyl zy ’er nu reeds in waren
zo konden zy 'er zo niet weer uit, ven
mits de Tidoreezen nu op hen verbitterd.

en zy alzo genoodzaakt waren zig zelver
te beschermen, en daar eenige order of
te steller

Brit ondertusschen wel ziende, dat hy

op de Ternataanen niet veel staat maker
con, en met weinig eer ook dezen oor
log ten einde brengen zou, schreef in'
jaar 1524. aan den onder-Koning var
Indiën, in wat staat de zaaken daar wa

ren, en verzogt te gelyk zeer ernstig
om zyne verlossing. Aan de andere zyde
zag hy ook wel, byaldien hy niet '
een, of ’t ander, door zyn eigen voll
ondernam, dat ’er niets van gewigt uit
gevoert, en hy hoe langer hoe mee
benauwt worden zou; weshalven hy, al
dat schermutselen uit hinderlagen wil
lende afsnyden, geraden vond, nu der
vyand openbaar aan te tasten.

Ondertusschen quam Martyn Alfon
de Melo uit Banda met twee Jonken in

Ternate, ’t geen Brit ongemeen wel t
stade quam, vermits hy, volgens zyr

verzoek, verscheide Portugeezen, en ook

voorraad, medebragt. By dit ontzet nu

kragtig onderschraagt, vond hy goes
een Portugees Edelman, die jong, vo
vuur, en van een beproefd beleid was
met een Gilala (zynde een kleender slas
van inlandsche vaartuigen, dan een Cor-

racor) waar op veertig of vyftig Portu
geezen waren, op de Tidoreezen uit te
zenden. Georgio Pinto (dit was des
Edelmans naam) had zo ras dien last niet

ontsangen, of hy ging 'er moedig op af
en voerde zyn last zo gelukkig uit, dat

hy geheel Tidore onveilig maakte, alle
plonderde, en door zyn medegevoert ge
schut belette, dat een Tidorees voor des

dag dorst komen
Hier door kregen de Portugeezen wee

veel overvloed van voorraad, en de Ti

doreezen het zo quaad, dat hun Koning
wel ziende, dat hy met het Leeuwen

vel tegen de Portugeezen (inzonderheit
om hun geschut) niet opkon; nu voor-
nam het Vossen-vel te gebruiken, om te
zien, of hy daar door hierhier geen wraal
kon krygen, en dit stroopen beletter

Hy zond dan eenige vaartuigen me
volk heimelyk in een hinderlage, liet di
onder ’t geboomte plaatsen, en in der
nagt een Corracor in zee zenden, me
last om zo na in ’t gezigt van der
vyand te loopen, dat zy daar door uit
gelokt mogten werden, om hen te ver-
volgen.

t Gelukte hem, zo als hy gegist had
Pinto quam ’er op af, zo ras hy die ge
zien had, de Corracor zette het op een
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loopen, en hy op een vervolgen. Zy 1523
liep een kleinen inwyk, die een weinig
bezyden de stad lag, in pangayde, o
roeide, daar na toe, Pinto deed med
zo; maar de ongelade Corracor geraakt
'er gemakkelyk in, daar zyne Gilala
wegens ’t geschut, te diep gaande, er
geen waters genoeg hebbende, ten eersten
aan den grond raaktt

De Tidoreesche vaartuigen zagen di Pint

wierniet zo ras, of zy quamen voor den dat
elendik

pringen , vielen op hen aan , bena
ver-

men hen allen, na lange tegenweer, er moord.

veel bloedstorting, ’t leven, en voerde
hun afgehouwen hoofden in zegepraa
mede naar Tidort

Hy had dit altemaal op zynen hal
gehaalt, vermits hy dit alleen maar had on-
dernomen, zonder iemand van de zyner

te waarschouwen , te groote gedagten
van zig zelven gevoelde, en zyn vyander
te klein geagt had

Dit was een sware slag voor de Portu- Ontssel

tenis desgeezen, en bragt den Landvoogd in ze
Land-groot een bekommering, dat hy, zo
oogd

hy ’t met eere had konnen doen , der
ier over.

ganschen oorlog wel zou hebben laten
varen; maar nog de eer van de Natie
nog de tocbereidselen reeds daar toe
gemaakt, leden dit niet. Hy zond der- Tweed

ongeluk.halven Martyn Alfonso de Melo op eci
ige onnieuwen aanssag uit; maar die, te vroe
derne

ontdekt, en hy te laat daar aangekomen ming on
zynde, niet zeer voordeelig voor hem der Al

fonso deof de zynen, was, dan dat hy eenig
Melo.huisjens in brand stak; waar tegen wec

hy gequetst, en de zynen genoodzaal't
vierden onverrigter zake na Ternate t.

keeren

Deze ongelukkige ondernemingen maak er

te Brit zo kleinmoedig, dat hy beslotei Land

voogdhad, ’er uit te scheider
wil de1

Tarruwese in tegendeel zag, by het
orlo

eindigen van dien oorlog, zyn ganschen staken
aanslag gebroken, en verzogt Brit der
halven, dat hy hem maar eenige weinige
Portugeezen, met een hoofdman zou
byzetten, en dat hy dan den zelven ver-
volgen wilde, en besloten had Marieko,
een van de beste vastigheden des Ko-
nings van Tidore, aan te tasten

Brit dan zette hem eenig volk by Tarru

wese gaatmet welke Tarruwese, omtrent anderhal
op deduizend inlanders 'er by hebbende, of
idoree

den voornoemden togt uitging
af

Dit Mariak, of Maricko , was de
Beschry

stoel der oude Tidoreesche Koningen ge- ving van

Maricko.weest, boven op een berg gebouwt
maar van die Koningen verlaten, zedert
zy wat meer met de vreemde Natien

begonnen te handelen; om welke reder
zy toen hun verblyf in Tidore zelf, als
beter tot den handel gelegen, genomer
hebben.

Di



1524.

Tarru-
wese ver-

liest zyn

meeste

Portu

geeten

Kryg
nog een

klein on

zet van
Brit

En wint
die ves-

ting.

Die ver-

brand, en

geslegt
werd.

Verschei
de ver

overin-

gen var
Tarru-

wese of

Makjan;

Ook of
Gilolo.

Dit vestingie was op zommige plaatzen
redelyk sterk, en in staat om het al eeni-

gen tyd uit te houden
Tarruwese toog 'er egter op af, en liet

den Portugeeschen hooftman met zyr
volk zig op een zekere plaats stellen, mei
last, om, na ’t geven van zeker teeken,
op die vesting aan te vallen; maar die
Portugees met zyn volk, door een ge-
schreeuw der vyanden (’t geen hy meen
de het gestelde teeken van Tarruwese te
zyn) misleid, beklom dat te vroeg, en
wierd alzo met schand, en verlies, weë

te rug gedreven
Dit geval veragterde Tarruwese ’s aan

slag zodanig, dat hy nieuw volk van den
Landvoogd Brit ontbood, met belofte
dat hy niet te rug keeren zou, voor hy
meester van die vesting was.

De Landvoogd, die zyn volk dus
smelten zag, en nu nog maar honderd er
twintig of honderd en dertig man in zyn
vesting had, was niet genegen daar mee
volk aan te wagen, en zig zelven, en de

zynen, zo te ontblooten; maar als Tar-
ruwese zelf quam, gaf hy hem egter nog
twintig man, met welke, en zyn verdere
manschap, die vesting, na een hevigen
stryd, door hem gewonnen wierd, zon-
der echter eenen man van de zynen te
verliezen

De voornaamste raaden, of Mantri ’s

en veel Bloedmaagen des Koningsen

buiten hen nog tusschen de twee of drie
honderd gemeene Soldaten, lieten daa
’t leven.

De vesting zelf wierd verbrant, en
geslegt, en Tarruwese zou alles doort

swaard hebben doen omkomen, indien

de Portugeezen hem niet gedwonger
hadden van ’t moorden op te houden

Van daar ging Tarruwese na Makjan
t geen toen half onder Ternate, en
half onder Tidore, stond) om het dee

van den Tidorees aan te tasten. Hy voer
de ook dit, na behoorlyke afvraging aan
de inlanders, of zy zig wilden overgeven

zo gelukkig uit, dat zy zig zelven ge
willig aan hem quamen aanbieden ,ge
noegzaam, door ’t geen den Tidoreezen
van Mariak overkomen was, afgeschrikt.
Dus quam nu geheel Makjan, voor eer
tyd, onder Ternate

Daar op gingen de zaaken nu wat
dan te voren, zo datvoorspoediger,

de Landvoogd bessoot weër een ande-
re Tidoreesche plaats op Gilolo aan te

tasten, en die mede onder Ternate te
brengen.

Hier toe zond hy Martyn Korrea met
veertig man uit, waar by zig de onder
Koning met een grooter getal Ternataa-

nen voegde. Met deze magt wierd die
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plaats in korten tyd mede stormenderhand 1524
ingenomen, en in koolen gelegt, en men
bequam veel gevangenen

Al deze tegenspoed in zo korten tydSen Ko¬
ning vandeed den Koning van Tidore, nu wat
Tidoremeer, dan te voren, tot vrede neigen
doet vre-

en die wel ernstig aan Brit verzoeken, de ver-
met aanbieding, van alle gedane kolten, zoeken.

en geleden schade, te willen vergoeden;
maar Brit sloeg hem zyn verzoek bot af
Zedert dien tyd had de Landvoogd nog
verscheide kleene voordeelen op de Tido-
reezen, die de zaaken des Konings van
Tidore in hoe langer hoe erger staat
bragten. Ondertusschen had de vyfde
onder-Koning van Indien, Eduard de
Menesez, aan den Landvoogd van Ma-
lacca, Georgio Albukerk, last gegeven,
om een anderen Landvoogd van Ternate
in Brit ’s plaats derwaarts te zenden, en
hem te doen vervangen, en af te lossen.

Hier toe verkoos die Landvoogd Gar- Garsias

Henriksias Henrik, een Malaks hoofdman, zonc
in’t jaarhem met eenige vaartuigen, en volk, ir
1525. van

January des jaars 1525. af Hy gierde Malacc¬

in Banda aan, vond daar Martyn Alfonsc gezonden
om Britde Melo (van Brit na Malacca gezonden,
te ver-

dog daar met zyn vaartuigen aangeloo vangen.
pen) met de Bandaneezen in oorlog, en
voegde zyn kragten by die van De Melo Werd

benevensom de Bandaneezen louter aan te tasten:
Alfonsemaar zy beide wierden daar zo gehavent
de Melo

dat hen de lust verging, om daar lang te door de

Banda-blyven; en Garsias Henrik wierd zelf ook
nieezengequetst; zo dat hy, tegen wil en dank,
wakker

daar nog eenigen tyd blyven moest.
gehavent.Hy vertrok van daar in de maand Mei
Komt inen quam eenige dagen daar na op de
Mei in

rheede van Talingame, twee mylen van Ternate.
de vesting der Portugeezen gelegen, ter
anker.

Hy liet Brit ten eersten kennis van zynZyn
scherikomst geven, en hem bekent maken
voorstel

hoe hy gezonden was, om hem te ver
aan Brit.

lossen, en de Landvoogdy van hem ove
te nemen; verzoekende uit kragte van
dien, dat Brit hem de vesting, met den
aankleve van dien , wilde overleveren,
of dat hy anders niet genegen was te land
te komen, ten zy al de plegtelykheden

van een behoorlyke overdragt van alles
eerst waren vooraf gegaan.

Na veel moejelykheden, en bitze be¬ Moeie-
jegeningen over en weder, quam de lykheder

daar over,nieuwe Landvoogd eindelyk, op Brit
bygelegt

gegeven woord, te land, en geraakte
met hem over de overdragt der Land-

voogdy ’t zoverre eens, dat Brit hem alles
in Augustus des jaars 1526. overgeven
en ’t opperbewind onderwyl by hen te
zamen blyven zoude. Ondertusschen blees

er tusschen hen een goed verstand in de
zaken van 't bestier.
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Arsias Henrik word tweede Portugeesche Landvoogd van Ternate 1525.
CStaat der sterkte ten dien tyde. Slingze handeling van Brit tegen den nieuwen
Landvoogd. Bemiddeling van Tarruwese , door Brit qualyk nagekomen. Brit vertrekt
uit Ternate. Garsias zend Korrea om ontzet na Banda. Verscheide onder-Koningen
van Indien kort aan een. Sampayo zend Georgio Menesez als Landvoogd na de
Moluccos. Korrea vint Brit nog in Banda, daar Faucon ook aankomt. Hy verzoekt
haar beider bulp. Garsias maakt vrede met den Koning van Tidore. Tarruwese tracht
dit te beletten. De vrede gesloten, en Tarruwese de Dochter van den Koning van Ti-
dore ten huwelyk gegeven, dat Garsias tracht om verre te stoten. Doet den Koning van
Tidore vergeven en zynen eisch vernieuwen. Billyk antwoort der Tidoreezen. Tidore
aangetast, en verbrand. ’t Geen al de omleggende volkeren doet omzien. Batsjan word
hun ontzegt. De toekomende Landvoogd van Ternate vervalt in de Papoesche eilanden.
Van vyf Spaansche schepen komt 'er maar een onder Karkese op Tidore. Hy maakt
Garsias de reden van zyn komst bekent. Garsias beknopt antwoordt. Dreigt de Spaan-
schen aan te tasten. Ongenoegen des Spaanschen hoofdmans hier over. Garsias tast hem
aan; dog word gedwongen te wyken. Het schip der Spanjaards zinkt. Rust voor een tyd
tusschen beide de Natien. Georgio Menesez komt in Ternate. Blyschap van Garsias

Henrik daar over. Georgio Menesez aanvaart zyn bestiering. Martyn Karkese
bied hem den vrede aan, en klaagt over Garsias. Menesez antwoord daar op. Verdrag
tusschen hen tot nader schryven van hunne meesters; dog zonder vertrouwen. Heimelyke
haat van Tarruwese tegen de Portugeezen. Ruid de Soldaaten tegen hunnen Land-
voogd op. Hy stelt zich opentlyk tegen Menesez. Tarruwese hitst de Ternataanen tegen
hem op. Nieuwe onlust tusschen Garsias en Menesez. Hy zend Vasco Laurens in zyn
plaats na Borné0. Belagchelyke reden, om welke den Portugeezen Bornéo ontzegt word
Manucl Faucon draagt Menesez een quaad hert toe. De Koning van Gilolo verklaart
den oorlog aan de Portugeezen. Karkese ’s dood. Ferdinand de la Tour, hoofdman in
zyn plaats gekoren, breckt den vrede met de Portugeezen. Bereidzelen ten oorlog aan
wederzyden. Moeite tusschen Menesez en Garsias. Menesez doet Garsias zich gevangen
geven. Zyn vrienden zoeken hem te verlossen. Tarruwese, en anderen, spreken ver-
geefs voor hem. Menesez sluit hem in de boejen. Garsias vrienden dreigen Menesez.
Garsias loslating is oorzaak van groote vriendschap tusschen hem en Menesez. Misnoegen
van Garsias vrienden daar over, die die vriendschap tragten te verbreken; dog zonder
uitwerking. Hunne nieuwe vonden, om Menesez gehaat ie maken. Hun valsch
bericht aan den Koning van Batsjan. ’t Geen die Koning gelooft. Het quaad gevolg
van dien door Menesez gestuit. Zy geven voor, dat Menesez Garsias wil doen ombren-
gen. Dat Garsias gelooft. Hy neemt voor Menesez gevangen te nemen. Mencfez
geboeit, en gevangen gezet. Middelen , tot zyn vryheit , vergeefs in 't werk gestolt.
Garsias word gedvongen Menesen los te laten. Die, na zyne ontslaging, Garsias tracht

gevangen te nemen. Garsias vertrekt uit Ternate.

Verscheide bolwerken, en een groo-E tyd van overdragt dan ge-
ten toren , lagen ook nog maar halfkomen zynde, gaf de Land-

voltoit.voogd Brit de vesting, en ’t
Hier over was Garsias niet heel wel opvolle bestier over alles, aan

Brit te vrede ; maar die verwyderingden nieuwen en tweeder
wierd grooter, wanneer hy vernam, datLandvoogd, Garsias Henrik, in Oegst
Brit hem niet alleen veel dingen, dieirmaand, des jaars 1525, over, en weck

de vesting niet konden gemist werdenvoor eerst na Tolukko, een halve myl
maar ook veel van zyn beste en noodzaabe-Noorden de vesting Orangie gelegen,
kelykste manschap, onder voorgeven vanom zich daar ten vollen tot de reis na
hem tot de haven maar uitgelei te zullenMalacca klaar te maken.
doen, had mede genomen.De nieuwe Landvoogd vond de sterk

Zo ras hy dit te weten quam, liet hyte, niet tegenstaande Brit al drie jaaren
t volle by geschrifte van hem weder-daar aan bezig geweest was, hier en daar

cischen, hem toonende, hoe noodig hemnog zeer swak; de muur na de kant van
die menschen in dezen oorlog waren.de zee ontbrak ’er nog in 't geheel, en
Brit gaf zeer twyffelagtig antwoord,was altoos nog in geen staat van tegenweer

en
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1525. en stelde van tyd tot tyd de zake uit:
handelende voor zo verre meer, om zip
aan Garsias te wrecken, dan om te den-
ken, dat hy dit alles tot nadeel van zyn
Koning deed.

Veel tyd verliep hier te vergeefs mede

Ook viesen ’er buitensporigheden voor,
die beter na’t gedrag van een oproerigen,
dan van een verstandigen Landvoogd ge
leken; en al de eere, by Brit in geleg
in zyn vorige bestiering, kreeg hier door
geen kleinen krak.

Al deze moejelykheden wierden eindeBemid¬
lyk door tusschen-spraak van den onder-delint

van Tar- Koning Kaytsjili Tarruwese bygelegt, en
ruwese versproken, dat Brit met zyn schip ver-
door Bris

trekken, en de Soldaten te rug zendenqualyl

zou; dog Brit quam dit laatste al weernageko¬
men niet na; en Tarruwese liet het ongemerlt

doorschieten , om den nieuwen Land-
voogd zo veel te gemakkelyker van hem
te doen afhangen, en hem in dien staat

te brengen, dat hy, buiten zyn mede
hulp, niets van belang zou konnen on

dernemen.

Na verscheide nieuw-bedagte vonden,
Brit ver-

om Garsias spyt aan te doen, in ’t werktrekt uit

gestelt te hebben, tegen welke zich deTernate

in ’t jaa nieuwe Landvoogd zeer geduldig droeg,
1526.

vertrok Brit eerst in ’t einde van Januar-

des jaars 1526, al dat vorige volk, tot
groot nadeel van den Landvoogd, en de
andere Portugeezen, met zich nemende.

niet tegenstaande dat hy wist, hoe hoog
nodig zy daar waren

Garsias Henrik zag nu, in hoe slegte
staat daar alles nog stond, en hoe weinig
hem Brit van volk, en levensmiddelen.
voorzien gelaten hadde. Hy zogt dan in

Garsias
de naaste gewesten, daar de Portugeezen

2ene

wel quamen, en door een bezending vanKorre-

om ont- Martyn Korrea na Banda van daar eenig-
ret na

zins ontzet te worden; vermits 'er door
Banda

andere beletzelen, nog door den onder
Koning van Indien , nog door den Land-
voogd van Malacca, niets na de Molukse
eilanden gezonden wierd; die als schenen
vergeten te worden.

Ondertusschen waren ’er verscheide
Verschei

veranderingen te Goa voorgevallen. Dede onder

wasonder-Koning, Eduard Menesez ,Koningen

van In- op order van den Koning, Johan den
dien kort derden, door den beroemden Vasco Gama.
aan een.

Grave van Vidigueira, uitdrukkelyk in
die hoedanigheit als zevende onder-Ko-
ning uit Portugal na Indiën gezonden
vervangen, die maar voor een korten tyd

dat bestier in handen had, dewyl hy in
April des jaars 1524. uitgezeild, in De-
cember des zelven jaars quam te sterven.

Hy wierd door Henrik Menesez vol-
gens gegeven last van Koning Johan, ze
Gama quam te sterven) gevolgt, die
als achtste onder-Koning, hem verving;
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doch ook hy bleef omtrent maar een jaar
in dat opperbewind : want hy overleed
in ’t begin van February des jaars 1526,
en wierd door den negende onder-Koning,
Lopez de Sampajo opgevolgt, die zich
door bedriegeryen, en ten deelen door
geweld, 'er had weten in te dringen,
en Pieter Mascarenhas, die ’er door Ko-
ning Johan den derden uitdrukkelyk toe
genoemt was, daar buiten te houden.

Deze onder-Koning Sampajo nu vond
ondertusschen goed tot naasten Land-
voogd der Moluccos, of van Ternate
Georgio Menesez, volgens keure van der
vorigen onder-Koning, met eenig volk
van Malacca derwaarts te doen vertrek

ken, alwaar hy, voor zyn vertrek, doo
den Landvoogd Pieter Mascarenhas met
nog eenig volk versterkt wierd.

Ondertusschen zat Garsias Henrik in

een elendigen staat, wagtende na ontzet.t geen hem Martyn Korrea uit Banda
medebrengen zou

Hy was daar, na ’t uitstaan van eer
swaren en zeer gevaarlyken storm, aan
gekomen, vond daar Brit nog, en zac
terwyl hy daar nog lag, ook de hoofd
man Manuel Faucon, die van Malacc-
met eenige waaren afgeveerdigt was
met zyn vaartuig ten anker komen.

Hy hoorde daar ook, dat 'er eenige
schepen, na ’t maakzel der Portugeesche
wel gelykende, voorby gezeild waren:
waar uit hy vast stelde, dat het schepen
van de Castiliaanen moesten zyn, dewyl

hy ten dien tyde daar geen schepen var
zyn Natie verwagtte. Hier uit nu vree
zende, of de vesting in Ternate eenig
ongemak, door een schielyken overva
van vyanden, overkomen mogt, aange-
zien hy wist, in wat staat hy het daar
gelaten had, verzogt hy Antoni Brit, en

20Manuel Faucon, om bystand, en dat
wilden goedvinden met hem mede na
Ternate te gaan, om den Landvoogd
Garsias Henrik te beter in staat van tegen-
weer te stellen. Brit, die over den droe-
vigen staat van Garsias verblyd was, en
hem nog erger (zo hy maar kon) tragtte

ente maken, sloeg dit ten eersten af,
was van zyn besluit niet af te brengen;
maar Faucon nam dit aan, en vertrok,
na al zyn volk byeen gezamelt te hebben,
met Korrea na Ternate.

De zaaken nu des oorlogs waren in
dien staat, dat de zegen meest aan de
zyde der Portugeezen, zo ten tyde van

Brit, als na zyn vertrek, gebleven was,
buiten dat de Koning van Tidore, niet
alleen toen Brit 'er nog was, maar
ook daar na, om vrede had doen aan-
houden.

Na dat nu de Landvoogd Garsias, den
soberen staat van zyn sterkte, bezetting,

enX2
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en vooraad gezien, Korrea na Banda

gezonden, en ondertusschen geen ontzet
ter wereld gekregen had; merkte hy wel
lat hem niets minder, als oorlog, geleek.
Derhalven besloot hy vastelyk de zo me-
nigmaal door den Tidorees verzogten, en
hem nu zo dienstigen vredc aan te nemen,
en den oorlog te eindigen.

De onder-Koning, Tarruwese, kreeg
daar zo ras de lugt niet af, of hy stelde
alle middelen, die hy bedenken kon, in
’t werk, om een stok in ’t wiel te steken;

aangezien hy te gemoet zag, dat deze

rrede een zekere grond van zyn onder-

gang, zo van de zyde der Portugeezen,
als van die van den Koning van Tidore,
stond te werden.

Des niettegenstaande ging de vrede
usschen den Landvoogd, en dien Koning,
door, en wierd op zeer billyke voor-
vaarden, tot ieders genoegen, bevestigt;

maar om Tarruwese evenwel eenig genoe-
gen te geven, en zich van alle vreeze
voor hem te ontlasten, vond de Koning
an Tidore geraden, hem een van zyn
logters ten huwelyk behendig te laten

aanbieden, zig verzekerende, dat hy daar
door ten vollen op hem zou konnen ver-

trouwen; daar hy anders altyd nog in
vreeze voor een nieuwe uitbersting ten
oorlog, door aanhitzing der Portugeezen
tegen hem, bleef.

Kaytsjili Tarruwese quam dit zo ras niet
te voren, of hy vond dit huwelyk voor
hem zo dienstig, dat hy geen zwarigheit
maakte, het ten eersten te sluiten; maar
de Landvoogd ondertusschen vond dit
voor zich zelven zo gevaarlyk, en van
zo quaad gevolg, in’t toekomende; dat
hy het met al zyn vermogen (hoewel te
vergeefs) tragtte om ver te stooten

Wanneer hy dan zag, dat het zo niet

gaan wilde, wendde hy ’t over een ande-
ren boeg. By ’t verdrag tusschen hem
en dien Koning, was bedongen, dat die
vorst hem binnen zes maanden, al ’t ge-
nomen en aangehouden geschut, en an-
dere dingen, weder leveren zou. Ditc
geschut liet hy, schoon de tyd nog niet
om was, van dien Koning, met deze
bedreiging, afvorderen, dat hy, zo dat
niet aanstonds aan zyn afgezondenen ge-
levert wierd, zig dan aan ’t verdrag niet
langer houden, maar den vrede breken
zou; een eisch, die waarlyk zeer onbil-
lyk was

De Koning, die ten dien tyde gansch
niet wel te pas, en in geen staat was,
om daar order op te stellen, verzogt met
veel beleefdheit , dat de Landvoogd
hem maar zo lang uitstel, tot hy een
weinig beter was, geliefde te geven;
daarbeneven bad hy hem (om te eer in
een beteren staat te geraken van hem

UKS E

genoegen te konnen geven) dat by hem 1526.
een ervaren Arts geliefde te zenden, en
dat dit de grootste dienst was, dien hy
nem zou konnen doen; vermits hy an-
sers door zyne ziekte niet bequaam was,
om order tot het spoedig wedergeven van
’t geëischte te stellen.

Garsias Henrik stond dit verzock vanGarsias

doctdenden Koning toe, en zond hem eenen
KoningArts; maar die in last had dien vorst te
an Ti¬

vergeven; gelyk hy dat kort na zyndore ver-

komst aldaar zeer behendig; dog nietgeven.

min oneerlyk, aan een Koning, die zyn in’t jaar

1527.verdrag in allen deelen tragtte na te ko¬
men, uitvoerde.

Dit zo trouwloos en schendig uitge Doet zy-
voert zynde, liet hy aan die van Tidore nen eisch

ernieu-die nu midden in onuitdrulckelyke droef-
en.heit over de dood van hun Koning zaten.

den vorigen eisch, niettegenstaande hy
wel wist, dat het hen onmogelyk was
dien te voldoen, weër op nieuw met de-

zelve bedreiging voorstellen.

De Tidoreezen gaven hem weder een t Billyk
billyk antwoord hier op, en verzochten antwoord

der Ti-dat hy hen maar zo veel tyd wilde gun-
doreezen.nen, dat zy hunnen Koning zouden be-

graven hebben, en dat zy hem dan ’t
geschut, en verder geeischte, zouden
leveren. Hy, in de plaats van met dit
redelyk antwoord zig te vergenoegen,
zond zyn Soldaten, zonder ergens agt
op te geven , derwaards, onder eenen
Ferdinand Baldajo, die, 20 ras hy voor
Tidore gekomen was , voor ’t laatst
juantsuis dien eisch nog eens vernieuwen

liet; en schoon hem geantwoord wierd,
dat al de Mantri’s, en Raden van den

overleden Koning bezig waren om een
meuwen Koning te kiezen, om hem al7o

te spoediger te vergenoegen; zo viel hy,
Tidore

zonder langer te dralen, maar op de neer- angerast

en ver¬slagtige stad aan, dreef de ingezetenen,
brand.die zo trouwlozen vrcdc-breuk van de

Portugeezen niet verwagtten, zich ook
derhalven ’er gansch niet op gewapent
nadden, ten eersten op de vlugt; en stak
de stad overal aan brand.

Zy bragten wel zestien stukken geschutt Geen
al de om-te rug, maar de eere, die zy van dezc
gendeGodlooze schelmery by de omleggende
olkerenvolkeren hadden, was zo klein, dat het
doet om-

hen by alle de zelve zo verdagt maaktezien.
dat niemand van hen zig meer op de Por-

tugeezen wilde vertrouwen, uit vreeze

van even trouwloos, als die van Tidore,
gehandelt te zullen werden.

Onder, deze was de Koning van
SatsjanBatsjan geenzins van de minste, en een
werd

nvan de eerste, die hen uit zyn land deec
ontzegt.vertrekken.

Ondertusschen, was de toekomende

Landvoogd, Georgio Mencsez, terwyl hy
zyn reize na de Moluccos vervolgde,

door
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1527. door tegenspoedige winden, en verlei
dende stroomen, in de Papoesche eilandenDe

toeko- vervallen, en genoodzaakt daar tot het
inende kenteren van ’t Moeson (’t geen in Me
Land- 1527. zyn zou) den tyd van zes maandervoogd

van Ter-lang, zonder dat men iets van hem ver-
nate ver- nam, te blyven.
valt in de Omtrent dezen tyd waren ’er niet al

Papoe¬
sche ei- leen gerugten van Spaansche schepen in

de Moluccos, maar men vernam in derrlanden.
beginne des jaars 1527. by verscheide in-
gekomen berigten, dat het schip Victori-
waar af bevorens gesproken is) niet al

leen in Spanjen wel aangeland, maar dat
’er in den jare 1525, in September, door

Karel weer een nieuwe vloot van vysVan vy

schepen afgeveerdigt en van die vyfSpaansche

schepen maar een eenig schip, door de straat
komt er

van Magaliaan, onder den hoofdman
een onder

Martyn lgnatius Karkese, met omtrentKarkese

op Ti¬ drie honderd mannen, omtrent Tidore ir
dore. Janary des jaars 1527. gekomen was

Zo ris had de Landvoogd, Garsia.
Henrik, dit niet vernomen, of hy zond

Korrea af, om nader berigt daar af te
krygen; die gehoort hebbende, dat het
niet dan al te waar was, vaardigde Garsias,
Manuel Faucon, in gezelschap van Kaytsjili
Tarruwese, af, met eenige vaartuigen
vol vollk, en een brief aan den SpaanschenHy
hoofdman, die, zonder de Portugeezenmaal't

Garsias te vreezen, hen zyn gansche magt wel
de redern te degen liet zien; en eenige dagen daar
van zy1

aan op den brief antwoord aan Garsiaskomst

bekend. zond; behelzende, dat hy aldaar uit las
van zyn heer en meester (die uit kragt
van Magaliaans bezeiling en ontdekking
der Moluccos van ’t Westen, der zelver

heer en gebieder was) aangekomen zyn-
de, bevond, dat de landen, die zynen

vorst by de laatste zitting en uitspraak
daar over onwedersprekelyk toe- , en Por-

tugal tegengewezen waren, niet alleer
tot nog toe door de Portugeezen bezeten

wierden; maar dat zy zich ook verstoui
hadden, het volk te dooden, de goede
ren , door de Castiliaanen op Tidore ge

laten, weg te rooven, de stad Tidore
zynde de hoofdplaats van hun meester-
getrouwen Bondgenoot, te verbranden
en op ’t land van Ternate een vesting te
bouwen, even of zy tot alle die verrig-
tingen groot regt hadden. Derhalver
wilde hy weten, om wat redenen de
Portugeezen dat gedaan hadden; daar her
by de komst der vorige twee schepen
voor Tidore, genoeg gebleken was, dat
zy de Moluccos niet van ’t Oosten,
maar van ’t Westen ontdekt, en daa

door, volgens uitspraak van Paus Alexan

der den zesden, een onbetwistelyk regt
daar op bekomen hadden.

De Landvoogd der Portugeezen zeide

van de beslissing van dat geschil tusschen
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hun beider meesters niet anders te weten.
dan dat de Moluccos, ten voordecle van

den Koning van Spanjen, door Spaansche
Ministers, en alzo door zyn eigen onder
danen, die hem niet dorsten tegenspre
ken, toegewezen; maar dat de Portu-
geezen, die daar over zaten, van een
geheel ander gevoelen waren.

Dat ook hy zich na den last van zyn
Koning, diens onderdaan hy was, ge-
dragen had, en voortgaan moest de Mo-
luccos, als landen, toebehoorende zynen
Koning, zo lang te behandelen, tot hem
van den zelven bevel, om die als landen

onder ’t aandeel des Koninks van Spanjen
aan te merken, zou worden gegeven.

Dat hy wegens de voorgegeve quade
behandeling van hunne landgenoten, op
Tidore gelaten, en wegens de geroofde
goederen, niet anders kon antwoorden

dan dat hy met hen volgens ’t regt des
oorlogs geleeft had, en wel op zoodani-

gen tyd, als hy genoodzaakt wierd zulks
te doen, wegens vooraf gegane quadt
bejegeningen, hem door den Koning van
Tidore, en zyne Bondgenoten, gedaan

daar byvoegende, dat hy als Bondgenoot
van den Koning van Ternate, even ze
zeer gehouden was hem te helpen, als de
Spanjaarden den Koning van Tidore, als
hunnen Bondgenoot, meenden te hebben

moeten bystaan. Wegens ’t verbranden der
stad, ’t rooven van geschut en andere
goederen, ook, 't bouwen van een vesting
op Ternate, was ’t eerste een regtveerdi
ge wraak op den Tidorees, hun vyand,
over den moord van zo veel Portugeezen;

het andere maar een billyke wederhaling
van ’t geen de Tidoreezen by dien moord

hen zelf ontrooft hadden; en, betreffen-

de de vesting, dat de overleden Koning
van Ternate, en na zyn dood de Konin-
ginne, welker land dit was, hen daar toe

volkomen magt gegeven hebbende, nie-
mand anders daar over reden van klagten
hebben kon

Eindelyk dat zy hunne makkers, op
Tidore gelaten, als broeders gehandelt
en op een vriendelyke wyze met hun
eigen schepen, ten tyde dat zy 'er zelfs
geen hadden, eerst na Indien overge-
voert, daar na zelf in Spanjen gebragt
en alzo niet minder gedaan hadden, dan
dat gene, ’t welk men hun zo onregt-
veerdig na gaf-

Hy verzogt hem derhalven, dat hy
geen staat wilde maken, om aldaar te
blyven, of zich van Speceryen te voor-
zien, aangezien hy hem dat zou moeten
beletten, volgens de last, hem van zyn
Koning toegezonden; en dat hy, als dat
in der minne niet gaan wilde, hem door
geweld zou moeten dwingen; maar wil
de hy goedwillig by hem in zyn vesting
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komen, en zich daar tot nader bescheid
van hun beider vorsten ophouden, dat
hy hem als een vriend handelen, en alles
voor hem over hebben zoude.

De Spaansche hoofdman ontsing deze
tyding met zeer veel ongenoegen; schreef
daar over nog eenige reizen zeer schert
en bedreigende , zodanig, dat der Por
tugeezen Landvoogd dit niet langer kon¬
nende verdragen, met eenige vaartuigen,
en volk, op hem afging, met voor
nemen, om de Spanjaarts van Tidore te
verdryven

Dit ging evenwel zo glad niet als hy
gedagt had; want de Spanjaarts ontfin-
gen deze Portugeezen zo rustig, dat zy,
na eenige schermutzelingen, hen dwon
gen af te wyken, en met hunne vaar
tuigen weer na hunne vesting te keeren
zedert welken tyd zy malkanderen met
vrede lieten; de Portugeezen moeiden de

Spanjaarts niet, om dat zy niet veel voll
meer over hadden, en de Spanjaarts de
Portugeezen niet, om dat zy ondertus-
schen zulk een ramp aan hun schip kre
gen , dat het met al zyn lading sonk,
zonder dat zy iet daar af hadden konnen
bergen

Dus hield het eene mes ’t ander voor
een tyd in de scheedde, immers by de
bestiering van Garsias Henrik, als Portu

geesch Landvoogd van Ternate, viel 'en
niets meer voor

De verlosser van Garsias, Georgio Me
nesez, was ondertusschen weer op reis
getogen, om nu, by beter weder, en
voorspoediger wind, in Ternate te gera
ken, en zyn Landvoogdy te aanvaerden.
Het was in Mei des jaars 1527, dat hy
daar, na veel zukkelens, swervens, en
uitstaan van zeer veel ongemak, aan
quam

Indien Menesez blyde was, van te
landen, niet minder verheugt was Garsia
Henrik, dat hy by de komst van zynen
vervanger van zo gevaarlyken staat, waar
in hy wegens gebrek van volk, levens-
middelen, en alles, ’t geen tot den oorlog
vereischt wierd, zo lang aan een geweest
was, zich eenmaal verlost zag.

Hy ging hem dan met open armer
verwelkomen; en vervaardigde ten eer-
sten, na zyn komst, en een weinig uit-
rustens met zyn volk, alle de zaaken, om

hem ’t bestier, en de vesting, over te
geven.

Het liep egter nog ruim tot het mid-
den van Mei aan, wanneer Garsias Henril
alles aan den nieuwen, en derden Land

voogd, Georgio Menesez in der minne
overgaf ; hoewel ’er zedert de bestiering
van Garsias, zo te zeggen, niets tot verder
opbouwing aan de vesting gedaan, en die
alzo byna in den zelven staat nog, als hy
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ze van den Landvoogd Brit ontfangen 1527.
had, gebleven was.

De Spaanse hoofdman, Martyn lgna Martyn
Karkesetius Karkese, bequam zo haast geen kond-
bied hemschap van Menesez komst, en landing
de vredeof hy liet hem in dat gewest verwel-
aan.

komen, zyn dienst aanbieden, en verze
keren, dat hy genegen was, met hem in
vriendschap te leven; maar dat de reden,
waarom hy dat tot nog toe niet gedaan
had, alleen deze was, om dat hy met den

stckeligen Gersias, die hem veel schade
had toegebragt, niet had konnen over-
een komen. Hy hoopte derhalven, dat
het onder zyn regering beter gaan zoude.
waar toe hy al, wat in zyn vermogen
was, wilde bybrengen.

Menesez, die reeds kennis van zaaken Menese-

ant woordgekregen had, liet hem hertelyk bedan-
daar op-

ken, en daar nevens zeggen, dat hy daar
zeer wel mede te vrede was ; maar dat

hy, zo hy dat waarlyk meende , dan
van woonplaats most veranderen, en by
hem komen woonen, en dat hem daar
alle eere; en vriendschap, geschieden zou

Hy voegde ook daar by, dat Garsias
voor zo verre hem bleek, niet anders ge-
daan had, dan den last van zyn meester

te volgen; na welken ook hy (Menesez
gehouden zou zyn zig te gedragen, ten
ware zy malkander over ’t onderling
geschil tusschen beide de Natien, nader
konden verstaan

Zedert verliep ’er nog een geruime
Verdrag

tyd, met boodschappen over en weder tusschen

hen totwillende geen van beiden van hun regt
afstaan, en yder dat even zeer voor

schryvens
zyn meester bewaren, ja alles 'er by op-

van hun

zetten, om het ten uiterste te bescher- meesters.

men ; maar eindelyk wierd ’er tusschen
de twee hoofden goedgevonden, over de

zaak in geschil, ieder aan zyn heer en

meester, te schryven, en de handeling in
Indien daar over zo lang op te schorten,
tot men derzelver nader last dien aan-

gaande zou hebben bekomen. Dat zy
ondertusschen als vrienden zamen leven,
en malkanderen geen schade toebrengen;
maar in tegendeel de vrede en rust we-

derzyds opregtelyk behertigen zouden.
Dus was ’er dan voor dien tyd eer Dog

zonderbestand ; maar ’t vertrouwen ging 10
vertrou

verre niet, dat de hoofden malkanderer
Cn.

bezogten, hoewel de ommegang tusschen

beide de Natien zeer gemeenzaam was
De voornaamste reden van mistrouwen

van ’t Spaansch op ’t Portugeesch hoofd,
ontstond daar uit, dat de Koning van
Gilolo, die nu al een geruimen tyd in de
belangen van den Koning van Tidore
geweest, en op de Portugeezen, en
Ternataanen, verbittert was, den Spaan-
schen hoofdman van tyd tot tyd een zeer

quaden indruk van ’t gedrag der Portu-
geezen,
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1512. geezen, en verscheide bewyzen aan de
hand gaf, waar uit men klaar bespeuren
kon, hoe weinig de Portugeezen tever-
trouwen waren

Hier by quam nog een tweede zaak,
die 'er mede niet veel goeds toe deed.

Sen onder-Koning, Kaytsjili Tarruwese.
stond nog levendig voor oogen, hoe veel
dienst hy van tyd tot tyd den Portugeezen
gedaan had, en hoe men aan hem alleen

het opbouwen van de vesting tot zoverre,

als men die nu gevorderd zag, verplicht
was. Daar tegen had hy gezien, met
hoe veel drift de Portugeesche Landvoogd
Garsias zyn huwelyk met de dogter des
Konings van Tidore tegengestaan, met
hoe veel trouwloosheit hy dat afgebro-
ken, en op wat wyze hy daar na de lan-
den van zyn toekomenden vader tegen
zyn eigen verdrag aan, gehandelt had;
enkelyk om dit huwelyk, by hem en de
Koning van Tidore zo zeer gewenscht,
omverre te stooten; zich ook niet ont-

ziende dien vorst, onder schyn van hem
laaffenis in zyn ziekte toe te brengen,
aan zyn bitterheit op te offeren, en hem
te vergeven.

Dit stak hem zodanig op den krop,
dat hy zedert dien tyd geen goed oog.
niet alleen op Garsias, maar zelf op de
geheele Natie, had; en hoewel hy Staat
kundig genoeg was, om, zo lang hy in
geen staat was van het te wreeken, daar

niets af te laten blyken; zo liet hy onder-
tusschen niet na hen heimelyk allen on

dienst, en alzo ook hier by dezen Spaan-
schen hoofdman, te doen.

Fy maakte ook zyn werk, van de
Soldaten, zo weinig als 'er waren (dewyl
Menesez 'er weinig vond, en op zyn lang-
surigen en elendigen togt 'er veel, door
ongemak, verloren had ) tegen den nieu-
ven Landvoogd op te ruyen, en hen
onder de hand te styven; zodanig dat zy
nog de bevelen van hunnen Koning, nog
die van Menesez, naquaamen.

Volgens uitdrukkelyken last had Mene-
sez laten bekend maken, dat zich geen
Portugees met byzonderen handel, of
inkoop van Speceryen, zou bemoejen.
dat hy genoodzaakt zou zyn de schuldi¬
gen, volgens den nieuw-bekomen last van

Goa, te straffen. Dat ieder derhalven
wel toezien, en zich voor schade en straf
wagten most.

Tarruwese nu, die niet anders zogt
als in troebel water te visschen, hitste de
bezetting tegen Menesez niet alleen op-
hem zeggende, dat hun ’t grootste on-
gelyk ter wereld geschiede, en dat men

hun ’t brood maar, onder ’s Konings

naam en voorgegeven last, zogt uit den
mond te nemen, maar hy stelde zig zel-

ven ook uitdrukkelyk daar tegen, onder

167EK N.

voorgeven, dat men de inlanders belette
hun waaren tot hun meeste voordeel te
verkoopen, en dat, als hy niet toelaten

wilde, dat zy den meesten prys daar af
genoten, dat hy dan te gemoet zag, dat
zy geen eenen Nagel ter markt brengen,
en egter dan heimelyk de Nagelen ver-
koopen zouden; buiten dat hy daar door
al de Portugeezen ook tegen hem, in den
beginne van zyn bestiering, oproerig
maken zou, zo wegens die bepaling aan
de Portugeezen, als aan de Ternataanen,
als wel voornamelyk, om dat die laatste

dan wel ophouden mogten eenige eet-
waaren meer ter markt te brengen; waar
door zyn volk nog meer op hem verbit-
tert zoudc worden.

Al deze zaaken nu stelde hy, als mo

gelyk, en als by hem voorzien, aan
Menesez voor; daar hy by zich zelven
wel wist, dat de oproer der Portugeezen
van hem voortquam, en dat hy alleen,
door zyn vermogen over de inlanders, al
die zaaken den Ternatanen zelf geraden,
en gelast had. Uit al het welke ligt te
begrypen is, hoe hy zig by Karkese, ter
gunste der Portugeezen, droeg; en hoe
opregtelyk hy ook daar de zaaken be-
handelde.

Dus was het begin van Menesez rege-
ring gansch niet voorspoedig, en die
vrede hem eenigzins verdagt; zo dat hy
genoodzaakt was, nu immers zo wel,
als te voren, op zyn hoede te zyn, en
dezen slingsen handel van de zynen, dus

7 met goedegesterkt door Tarruwese
oogen aan te zien; zonder dat hy in staat
was om te beletten, dat yder zo veel
Speceryen, als 't hem beliefde, koft.
Hy hield dan op langer tot zyn schade
wys te zyn, liet yder zyn best doen, en
deed mede zo

Maar al deze uiterlyke beweginger
waren zo ras niet uitgeborsten, of daar
geraakte een inwendig vuur tusschen den
ouden en nieuwen Portugeeschen Land

voogd aan ’t vlammen, ’t geen, hoewel
’t uit een geringe zaak zyn oorspronk
nam, niet naliet van de uiterste gevaarly-
ke gevolgen te zyn.

u
De onder-Koning van Indien, Lopes

Sampajo , had wel uitdrukkelyk door
Pieter Mascarenbas, Malaks Landvoogd,
aan Menesez in last gegeven , dat hy aan
Garsias uit zyn naam bevelen zou, zyn te
rug-reize door de straat van Borneo te

nemen, om dat hy oordeelde, dat de
streek , hier langs genomen, een veel
korter reize na Malacca geven zou; maar
Garsias, die daar geen zin in, en meer
lust had om te Banda eens aan te gieren,
wist zo veel ontschuldigingen by te bren-
gen, en die zaak met zo veel schyn (om

zynen byzonderen handel in Banda met
zyn
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zyn reisgenooten te konnen dryven) op te
pronken , dat hy Menesez bewoog een
ander in zyn plaats langs dien weg te
zenden, om te zien of men daar mogi
handelen; maar die handel wierd doo

een gering en belagchelyk voorval, me
order om uit dat eiland te moeten ver

trekken, afgesneden

Hy had eenen Vasco Laurens met ee

Corracor derwaards afgevaardigt, die by
zyn aankomst op Borneo de vriendschar
van dien vorst der landstrecke, daar hy 't
voor anker zette, verzogt, en om die 't
eer te winnen, hem een schoon Tapyt
waar in ’t huwelyk van den Koning var
Engeland net verbecldt was vereert

over welke gift hy zo veel nadenken en
quaad vermoeden op de Portugeezen
kreeg, dat hy, zo veel beelden daar in
ziende, vreesde dat de Portugeezen door
dit Tapyt een aanslag op zyn land had
den, en ’t zelve door hulp van alle dis

beelden, die hy oordeelde, dat de Por
tugeezen, als zy maar wilden, levendis
tooveren konden, zouden overrompelen.
Om zich van dit gevaar nu te bevryden
oordeelde hy zekerst, de Portugeezen te
doen vertrekken, en hun zyn land te
ontzegge

Schoon nu Menesez, Garsias voorb
gegaan, en een ander in zyn plaats ge
zonden had, was dit egter niet na zyn
zin, en hy, om dat de Landvoogd die
zaak niet maar had laten varen, zo moe
elyk, dat hy van die tyd af hem eer
quaad hert toedroeg

Hier by quam nog, dat Menesez eener
Manuel Faucon, die, onder Garsias, Ka
stelein van de vesting geweest was, af
zette, en die plaats aan een ander, vol

gens last van den Malaksen Landvoogd
gaf; waar over Faucon eigentlyk geen

reden van klagte tegen Menesez had, maar
dit nogtans heimelyk qualyk nam, er
maar wachtte na gelegenheit, om zich daa
over te wreeken

Of dit nog niet genoeg was, zo ver
klaarde zich de Koning van Gilolo ook
openbaar tegen de Portugeezen, op voor
geven, dat zy ’t verdrag, met den over
leden Koning van Tidore aangegaan, nie
hielden; waar op dan ten eersten eenige
uitvallen op de Portugeezen en Ternataa
nen (hoewel meest uit hinderlagen) over
en weder geschiedden. Dit egter zou
nog zo veel niet geklemt hebben; maa
de ongemakken die hy zedert met di
Spanjaards, en ook daar na met Garsia
Henrik weër op nieuw, kreeg, bragten
hem in nog grooter ongelegenheit. Hy
nad tot dus lang met den Spaanschen

hoofdman Karkese in vriendschap (hoe
wel ’er ’t regte vertrouwen op malkan
deren niet was) geleeft; maar hy quam
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omtrent dezen tyd te sterven, en Ferdi-
nand de la Tour, volgens gemeene goed
teuring der Spanjaards, in zyn plaats al

hoofd te volger
Dit was een man, die van een gehee

anderen geest gedreven wierd, en die niet
anders zogt, dan de zaaken tot een ver-
wydering, en breuke van ’t bestand

tegselyk kort na zyn verheffing bleek,
brengen

Menesez de dood van den eenen, en d’
verkiezing van den anderen, verstaande
liet dit nieuw hoofd alle bedenkelyk hei
over zyn aanstelling wenschen, en hem

in der minne voordragen, of hy niet ge
negen was het bestand op de vorige wyze
tot uitspraak van hun beider meesters,
te houden, en of hy daar staat op ma
ken kor

La Jour floeg dit af, zeggende dat h
zich niet gedroeg aan ’t geen zyn voor-
zaat in ’t bewind gedaan had; maar da
hy weten moest, wat hy verantwoorden
kon. Hy was wel genegen vriendschap
te houden; maar alleen op die voorwaar-
de, dat de Portugeezen de Molucco
ruimden, en die aan hem voor zyn mee-
ter overgaven. Dies was dit weër een
ppenbare oorlog tusschen die twee Na
tien, en yder van de hoofden deed zy
best, om zig daar toe te vervaardigen
en om malkanderen eerst te konnen over-

valler

Ten dien einde deed La Tour een Ga

ley, of groot schep-vaartuig, timmeren,
om met meer voordeel de Portugeezen
van naby te konnen aantaster

Menesez oordeelde, zo haast hy dit
ernomen had, zeer noodig , dat hy
om de Spanjaards te beter waar te nemen

ook zulk een vaartuig maken liet, en ga
derhalven aan al de timmerlieden last.

ten eersten daar aan te vallen, en al hef

ander werk te laten staan. Onder deze
nu waren ’er eenige, die aan een vaartuig
voor den ouden Landvoogd Garsias Hen
rik gewerkt, en op last van Menesez di
gestaakt hadden

Garsias had zo ras niet vernomen, da
zyn werk steken bleef, of hy liep naa-
strand, om te zien waarom. Zo als hi
daar quam, vond hy zyn volk mede aar

dit nieuw roei-vaartuig werken, en Me
nesez ’er by staan, om het te meer voor

te zetten

Hier over voer hy geweldig tegen
Menesez uit, en vraagde hem , wat reden

hy had, om zyn volk van zyn werk, en
van ’t spoedig vervaardigen van zyn vaar
uig te nemen; waar op Menesez hem
met bescheidenheit antwoorde, dat de
dienst des Konings vereischte, dat 'e
spoedig een Galey, of roei-vaartuig,
klaar gemaakt wierd, en dat hy, on

door
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te1527. door den vyand niet voorgekomen
alsworden, maar zo veel timmerlieden,
enhy bekomen kon, byeen geschraapt,

alzo de zyne ’er ook bygevoegt had.
Hier tegen stoof Garsias weër niet

weinig op, en bragt in, dat zyn volk
aan zyn vaartuig arbeidende, ook ’s Ko-
nings dienst waarnam, en dat het Menesez
niet toequam zyn volk zonder zyn ken-

nis van ’t werk te nemen, om hem z0
veel te langer van zyn reize op te houden,
en maar spyt aan te doen; dierhalven zo
wilde hy zyn volk wederom hebben, en

de ander hem het niet geven.
Deze woorden over en weder liepen

zo hoog, dat Menesez, deze slegte be¬
jegening van Garsias niet langer konnende

verdragen, door haastigheit hem eenen
dolzinnigen Sot noemde, ’t geen Garsias
zo euvel opnam, dat hy zyn degen trok,
Menesez zeer veragtelyk uitdaagde, en
hem veel scheldwoorden na ’t lyf wierp
Deze en gene bystaanders beletten, dat
het tot vordere dadelykheden quam, ter-
wyl Garsias als verwinnaar na huis trok,
daar hy nog meer door zyn vleyers tegen
Menesez opgezet wierd.

Aan de andere zyde waren Menesez
vrienden, en ook vele, die onpartydig
waren, van oordeel, dat Menesez Garsias
niet eerst beledigt, maar dat ’s Konings
dienst vereischt nad, dat hy zig van dat
werk-volk voor dien tyd bediende, dat hy
als Landvoogd die magt, en Garsias daar
in niet te kennen had. Dat derhalven
die daad van Menesez aan Garsias geen re-
den van hem qualyk te bejegenen gege-
ven; maar dat Garsias in tegendeel, met
het trekken van zyn degen tegen den Land-

voogd als tegen een gering perzoon,
sware straf ten spiegel van anderen ver-
diend had; en dat, ingevalle hy dit niet

strafte,andere oproermakers dit quaad voor-
beeld wel ligt mogten navolgen, of hem
voor een lafhertig Landvoogd uitmaken.

Menesez, dit wel overwogen hebben
de, bevatte, dat ’er dit klaar in lag, en
gaf aanstonds last, dat Garsias in de
vesting komen om zich gevangen te geven,

of dat hy hem daar toe dwingen zou-
Dit verbitterde Garsias zodanig, dat hy
weder nieuwe dreigementen tegen Mene-
sez deed, in de plaats van hem te ge-
hoorzamen. Maar Menesez, wel ziende,
dat hier na geen woorden geluistert, en
hy nog meer dan te voren bedreigt wierd,
gaf order ’t geschut van de vesting na
warsias huis te doen stellen, en er op los
te branden. De eene hitte verdoofde

hier de andere, en de bruskheit van
Garsias draaide hier zo schielyk voor op,
dat hy zich (hoewel met een versmadend

wezen) gevangen gaf, en in gyseling
geleiden liet.

I. DEEL.
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Deze onderneming, geheel buiten Gar-
sias en der zynen verwagting, deedal

zyn vleyers geweldig verbaast staan, en
zich met zyn zaaken voor eerst niet meer
moejen, op hope dat zy door hun stil
gedrag, en Garsias door zyn gedult in 't
dragen van zyn gevankenis, ’t gemoed
van Menesez zodanig verzagten zouden,
dat zy met 'er tyd weer hope tot Garsias
loslating en hun aller vertrek van daar.
zouden bekomen; of, ingevalle dat al
van zelfs niet ging, dat deze of gene

goede vrienden van Garsias Menesez daar

toe wel zouden bewegen.

Zy hadden hier in niet t’eenemaal mis
geraden: want de onder-Koning Tarru-
wese, en verscheide andere vrienden
stelden al hun vermogen in ’t werk om
Menesez met Garsias te verzoenen, en
zyn slaking uit te werken; maar het was
zo verre van daar dit hun verzoek toe te

staan , dat Menese- , na hen lang voor-
gehouden te hebben, dat hy Garsias ge-
Soeit met de stukken en bewyzen aan
den onder-Koning zou zenden, geraden
vond hem veel nauwer, dan te voren,
op te sluiten, en geboeit in den toren
van de vesting te bewaren , om alle qua-
de aanslagen van zyne vrienden tot zyne
verlossing af te snyden.

Bevorens was hy niet eigentlyk in de
vesting, maar alleen in een huis gevan-
gen geweest. Zyn zaak wierdt geregte-
lyk by pleidoy verhandelt, en hy op zyn
voord met een geringe wagt in zyn
verblyfplaats bewaart om, na ’t vol-
dingen van zyn zaak, te zien, wat 'er
sy de gestelde regters zou worden geoor-
deelt ; welk oordeel Garsias, volgens
gegeven woord, ook gehouden was af te
vagten, en zich ondertusschen stil te
houden.

Maar als Menesez dit woelen van zyn
vrienden voor hem vernam, en daar uit
te gemoet zag, dat hy daar niet langer,
dan zy wilden, zo 'er maar de minste

opstand quam, zou behoeven te blyven;
sloeg hy met veel reden daar toe over
om hem nauwer en in de vesting te
bewaren.

Wanneer nu Garsias vrienden zagen
dat al hun verzoeken wierden afgeslagen.
en hen, door deze naeuwer opsluiting,
alle hope van zyne verlossing wierdt be
nomen, besloten zy, ten gerale van ruim
vyftig mannen, Menesez te dreigen, dat
zy, zo hy Garsias niet los liet, hem aan
de Spanjaarts overgeven, en door dat
middel wel bewerken zouden, dat hy in
vryheit geraakte.

Dit ontstelde Menesez met zyne vrien-
den zodanig, dat hy, na zyn overleg
geraden vond de zagtste kant te kiezen,
Garsias op een minnelyke wyze los te

laten,
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laten, en hem de hand van vriendschap
toe te reiken.

Garsias had niet minder, dan cit, ver-

wagt, en was over die Edelmoedigheit
van Menesez zo verlegen, dat hy niet
wist, wat dankbaarheit hy hem zoude

bewyzen, dermaten, dat hy hem verzeker-
de, niet alleen des Konings zaak voortaar

met dezelve genegenheit, als Menesez
te behertigen, en met hem daar in een

lyn te zullen trekken; maar dat hy met
evenveel opregtigheit en gedienstigheit
meer en meer Menesez gunst, door t
bevorderen van zyne byzondere belangen,
zoude tragten te verdienen. En dus was
'er tusschen die beiden, na dat Garsias
omtrent een maand in alles (hoewel maa

een week in die nauwe banden) gevan
gen geweest was , weder een opregte
vriendschap.

De vrienden van Garsias, die dit liever
anders gezien, en ook geheel wat anders
daar af verwagt hadden, was dit gansch
niet na den zin, en derhalven zagen zy
’t met nydige oogen en zeer veel onge
noegen aan, dat ’er van dag tot dag
naauwer vriendschap tusschen die twee
groeiden. En dit hun ongenoegen ging
zo verre, dat zy voornamen door zekere

vonden deze vrienden weder te verwyde-
ren, om daar door weer hope te krygen
ran met Garsias uit Ternate te geraken.

Om dit uit te werken, wisten zy Me¬
nesez bekend te maken, dat, zo hy een
opregt vriend van Garsias geworden, en
ten volle met hem verzoent was, het aan

de zyde van Garsias zo niet gelegen,
maar dat hy in gedurige beweging en
beraadslaging met zyn vrienden was, om
een bequaam middel uit te vinden, waar
door hy zig aan Menesez zou konner
wreeken, hem uit het bestier van die
Landvoogdy werpen, en zich er weder
instellen. Zy baden hem derhalven or
zyn hoede te zyn, en zich niet te veel
op Garsias veinzery te vertrouwen; de-
wyl hy zich zekerlyk bedrogen, en
eer, dan hy het dagt, verstrikt vinden
20u.

Dit deden zy niet alleen Menesez van
Garsias weten; maar even zodanig een
berigt gaven zy, als ten vollen daar van
verzekerd zynde, van Menesez aan Gar-
sias, en lieten niets na, om hem by Gar-
sias verdagt te maken. Ja men voegde
er by, dat Garsias het meer met Ferdi-
nand de la Tour, dan met Menesez, hield
en dat hy hem ook kennis gaf van alles
’t geen ’er in de Portugeesche vesting
omging. Dit alles nogtans gaf geen ver-
andering nog waggeling in hun ver-
trouwen; maar was in tegendeel oorzaak
van een te naauwer verbintenis tusschen
hen.

UK SE

Dit speet hun zodanig, dat zy, om
echter tot hun oogwit te geraken, toen
zich verbeeldden dit beter te zullen uit-
voeren, zo zy den inlander daar mede
introkken, en Menesez by den zelven
verdagt konden maken. Zy vergiftigden
derhalven verscheide putten, uit welke

de Ternataanen gewoon waren water te
halen, en, of dit nog niet genoeg ware

liepen zy ’s nagts by troepen door de
Negery , ransten vrouwen en jonge
dogters niet alleen aan, maar verkragt-

-ten, en besliepen die in ’t openbaar, daar
byvoegende, dat Menesez hun last daar
toe gegeven had. Waar op veel Terna
taanen ’t bosch in liepen, en zich van de

Portugeezen afscheidden. Daar benevens

verstoutten zy zich op eenen avond, om
in de verblysplaats des Konings van
Batsjan, die toen wegens eenige zaaken
van aangelegenheit in Ternate zich ont-
hield, en zedert het laatste voorval, dat
hy hen zyn land verbood , wecr een
groot vriend van hun geworden was
niet alleen verscheide van zyn dienaren
aan te ransen en te quetsen, maar ook
vier Batsjanders dood te slaan, en ’t zo
heimelyk te ontwyken , dat men niet

regt aanwyzen kon, wie dit gedaan had.
Dog als nu de Koning zelf daags daar

aan, den negentienden October, over dit
voorval by den Landvoogd wilde klagen
onderschepten zy hem, hoorden hem uit
en gaven hem te kennen, dat Menesez
zelf last daar toe gegeven, en dit zo hei-

melyk uitgevoert had, alleen op dat hy
’t niet zou behoeven te wreeken: want

zy toen van den Koning al gehoord had-
den, dat hy wel wist, dat het Portu-
geezen ware, maar niet wat voor Portu-

geezen by name, dit stuk bestaan hadden.
Zy voegden daar by (onder verzock,

dat toch de Koning geliefde het geheim
te houden) dat Menesez dit in ’t werk
gestelt had, om zich over de dood van
zyn broeder, die eenigen tyd bevorens
op Batsjan doodgeslagen en van alles
berooft was, te wrecken ; en dat hy
derhalven zich niet moest inbeelden

heul of regt te zullen krygen by die
genen, die dit zelf gelast had: want dat
zy vezekert waren, dat Menesez hem,
ten uitersten genomen, geen anderen troost
zou geven , dan dat hy de daders, ze
ras men hem die aanwees of noemde,
straffen zou; ’t welk nu, dewyl de
Koning ze niet kon aanwyzen, ook niet
zou konnen gebeuren, en hy derhalven
cen vergeefsche togt doen.

De Batsjanse vorst, die wist dat Tristan,
Menesez op Batsjan doodgeslagen, en die Ko-
dat zyn vaartuig en goed van de inlan-ning ge-
ders aangetast, en als een gemeene buit loofd.
behandelt was, vond hier veel grond in

om
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1527. om te geloven, dat dit Menesez wel op
den krop steken, en hem reden gegeven
kon hebben, om tot dezen vyandlyken
moord der zynen last te geven.

Aan de andere zyde vond hy ook vee
schyn van waarheit in dat voorstel dier
Portugeezen , dat Menesez hem geen
regt daar over doen zou, voor en al een
hy de schuldigen, die hy niet kende.
aanwees. Hy geloofde dan hun, zonder
verder te gaan, keerde zeer misnoegt
en vol bedreiging, na huis, en maakte
al eenige toebereidzelen om zich, met
hulp van andere vorsten zyne bond-
genoten, daar over te wreelten; maar

Het
Menesez kreeg nog tydig kennis van dezequaad
zaak, en daar door gelegenheit, om dergevolg

van dien Koning van Batsjan zyn onschuld, ze
door klaar als den dag, te doen blykenMenesez

Dit stelde dien vorst weër t’eenemaagestuit
gerust, zo dat zyn vriendschap en gene
genheit tot Menesez nu nog veel grooter
dan te voren was.

Hy beschreef aan den Landvoogd ook
wat schelmen hem die lagen gelegt, en

alzo zyn verderf gezogt hadden; maar
die gasten, die zeer naauw op alles gewoor
waren te letten, benamen Menesez de ge-
legenheit, van hen in handen te krygen
doordien zy 't bosch inliepen, en by de
misnoegde Ternataanen, zich mede in 't
bosch onthoudende, verborgen

Het mislukken van deze vonden, na

hunne bevatting zo listig bedagt, en zo
behendig in 't werk gestelt, maakte die

Eg-van Gersias aanhang byna radeloos
ter stond het by hen vast nog een aan-
slag te wagen, om daar door op her
wat meer geweld, en wat zekerder uit-

werking, te doen.

Zy gaven voor, dat Menesez niet al-Zy gever
leen besloten had Garsias te doen om-

voor, dat

brengen; maar zy wezen ook aan, doorMenese
Garsias wien namelyk door een Swart , van
wil om¬ Menesez uitdrukkelyk daar toe gelast.
brengen

en volkomen aangenomen zynde, om
dit uit te voeren. Deze Swart nu wa-

by hen omgekogt, om dit als iet geheim
(even of hy dat uit vriendschap, en van
zich zelven deed) aan deze en gene vrien
den van Garsias bekent te maken, en
daar door, na dat het hem zou ter ooren

gekomen zyn, uit te werken, dat Gar-
sias, en Menesez, weer vwanden mogter
worden.

Dit bestelden zy zo meesterlyk doorDat
dezen Swart, dat het Garsins niet alleen

Garsias

ter ooren quam; maar dat hy 'er ook tengelooft

vollen geloof aan sloeg. Hy gaf daar af

kennis aan verscheide van zyne goede
vrienden, en beriedt zich met hun, wat
hier in te doen.

Zommige waren van oordeel, dat zy
om eenmaal rust te hebben, Menesez

171EK N.

moesten van kant helpen; maar die verder
zagen oordeelden ’t heilzaamst, hem
gevangen te nemen, en met de stukken
en bewyzen geboeit na Malacca op te
zenden

Om verscheide en zeer gewigtige re-
denen, sloeg hy tot dit laatste over, en
besloot derhalven middelen in ’t werk te

stellen, om hem buiten gevaar in handen
te krygen. Zy vonden hier toe een zeer
bequame gelegenheit, juist op een tyd
dat Menesez eenig volk onder de onder
Koning Tarruwese na Makjan gezonden
had; waar by zy de overige van zyn
goede vrienden, door ’t aanrechten van
een maaltyd , wat verre van de vesting
en van hem wisten af te lokken, en ’t
zo te beschikken, dat Menesez, die geen
quaad ter wereld vermoedde, byna zon-
der volk in de vesting, en Garsias in te-
gendeel van alle zyne vrienden verseld

bleef. Even na ’t middagmaal zond
Garsias eenige van de zynen na de ve-
sting, om Menesez quanzuis te bezoeken,
en met hem in ’t Verkeerbert te spelen.

Zeer vriendelyk ontfing Menesez deze
luiden, en verzogt hen, na een weinig

gezeten te hebben, zelf tot dit spel.
Terwyl zy speelden, quamen ’er ver-
scheide anderen mede in de vesting, yder
met eenen byzonderen last, tot spoediger
uitvoering van dezen aanslag dienende
Voor al maakten zy werk, om de huis-
dienaars van Menesez wat van kant te
geleiden, en te beletten dat zy konden
hooren, wat 'er te doen was

Alles dan bestelt zynde, quam Garsias
by Menesez, die hem vriendelyk verwel-
komde; maar zo ras was hy niet gezeten
of hy rees zeer schielyk weder op, en
verstoutte zich, ziende Menesez nu vol
gedachten in zyn spelen, tot hem, dier

hy van agteren aangreep, te zeggen:
Menesez gy zyt myn gevangen

Zo ras nu was hy niet opgestaan, of
de andere medelundigen, zo als zy Me¬
nesez in zyn handen zagen, schooten toe,
en zogten te beletten, dat het door de
kenegts, die er by stonden, mogt ver-
breid, en door hen om hulp geroepen
worden. Maar Menesez, te laat ziende
dat het ernst was, riep, zo sterk als hy
kon, verraadl verraadl waar op een van
zyn dienaaren de klok van de vesting
trok, om daar door te kennen te geven,
dat er binnen in de vesting onraad was.
Nogtans wierden zy door hun groot
getal Menesez meester, en kregen hen
een zware keten om de beenen; ’t geer
hen, by aldien hy geweer, en maar wei-
nig bystand gehad hadden, zo niet zou
gelukt hebben; vermits hy een swaar-
lyvig sterk man, en door den spyt als
verwoed was.
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Hy oordeelde dan best, wat koop teMen kan zich ligtelyk verbeelden,

geven, en de zaak, was het mogelyk,met hoe veel vervoering die Landvooge
in der minne by te leggen. Om dit inalle bedenkelyke scheldwoorden op Gar-
't werk te stellen, spande hy met eensias heeft uitgebraakt; maar dit kon niet
van Menesez grootste vertrouwelingenbeletten, dat hy zo geboeit weggevoert,
aan, en versprak met hem den zelven losen in een zeer slegte en nare gevangenis
te laten, mits dat Menesez ook deze en algezet wierd.
de oude zaaken, die hy tegen GarsiasVerscheide vrienden stelden wel mid-
had, zou laten varen, en hem met vre-desen in 't werk, om dit quaad in zyn
den nevens de zynen laten vertrekken,geboorte te smooren, en Garsias te be¬
zonder iets meer tot zyn nadeel in ’t werkwegen Menesez weer in vryheit te stellen;
te stellen. Dit afgesprokene zo by henmaar hy luisterde daar niet na, en dreef
besloten, en by Menesez toegestaan zyn-de gene, die hem te na aan de vesting
de, wierd de Landvoogd in zyn oud be-quamen, daar af. Als Menesez vrienden
wind herstelt.nu al een geruimen tyd den zagten kant

Zo ras Menesez in vryheit was, lietgekozen, en by Garsias niet gevordert
hy den Raad beroepen, voor welken hyhadden, begonnen zy hem te dreigen dat
Garsias van trouwloosheit en geweldzy de Spaanjaards om hulp verzoeken
beschuldigde, met wederroeping van alen hem dwingen zouden, den Land-
les, ’t geen hy hem had toegezegt, on-voogd op vrye voeten te stellen. Ja by

ge-der voorgeven , dat hem dat in dedit zeggen bleef het niet, maar zy voer
vangenis afgedwongen was.den ’t ook uit, en betaalden aldus Garsias

Weshalven hy van voornemen was,en zyne vrienden met de zelve munt,
Garsias als een trouwloozen gevangen temet welke zy, toen men hem gevangen

cn verdervernemen, en als een verradergenomen had, Menesez betaalt, en hem
van de zaaken zyns Konings, geboeit natot verandering van besluit gebragt had-
Malacca op te zenden; byzonder ver-en tden. De Koning van Tidore,
mits de Spanjaarden door zyn toedoen,hoofd der Spanjaards Ferdinand de la
en nalatigheit, gedurende Menesez ge-Tour , deden aan Garsias ernstig ver-
vankenis, weër meester van Makjan,toonen , dat , ingevalle hy Menesez
toen van een slegte bezetting voorzien,niet op vrye voeten stelde, zy genood-
geworden waren ; buiten dat de Koningzaakt zouden zyn, hem daar toe te
van Portugal daar nog veel Nagelen, diedwingen.
mede in handen van de vyanden raakten,Garsias dan zag wel, dat hier niets by
by verloren, en een zware schade geledente halen, en dat 'er voor hem by langer

thadde; welk verlies hem, na allen schyn,uitstel maar gevaar te wagten was.
niet zou overgekomen hebben, by aldienHy hoorde daar nevens, met hoe groote
Menesez in vryheit, en 't bestier in zyndrift Menesez vrienden deze zaak voor
handen geweest was.hem opnamen, en hoe zy gereed ston-

Hier in had ondertusschen Garsiasden , om tot de Spanjaards over te
voorzien, en was in ’t begin van ’t jaargaan. Dit geleek hem gansch niet
1528. spoedig met een vaartuig vertrok-want hy wist wel, wat 'er uit dezen
ken , om dat hy vreesde, dat Menesezoorlog (hy was nu zo hy was) te vol
hem door den eenen of anderen trek zougen, en hoe weinig ontzet ’er te wag
tragten in het net te krygen.ten stond.

VYFDE HOOFDSTUK.

cImon de Sousa tot vervanger van Menesez gekoren in ’t jaar 1528. D'Azevedo
komt met hulptroepen van Malacca na Ternate. Giert eerst in Banda aan. Vint
Garsias daar. Komst van Vincent de Fonseca in Banda. D'Azevedo neemt Garsias
vaartuig. Vrugtelooze tocht van Fonseca, die weer na Ternate keert. Nieuwe aanflag
der Spanjaarden tegen de Portugeezen. Komst van Saavedra uit Nieuw Spanjen.
Hun aanslag op Motir. Bereidzelen der Ternataanen , en Portugeezen tot ondersland
der Motireezen. Ontmoeting van ’t Spaansch en Portugeesch Galjoot waar by de
Portugeezen schade lyden. De Portugeesche Landvoogd, hier door in nood, krygt
ontzet door de Fonseca, en D’Azevedo. D’Azevedo werd Kastelein Majoor, en
opper-bevelhebber der zee. Voorslag van vrede. Die afgeslagen werd. Menesez heeft
weinig aan D'Azevedo. D’'Azevedo legt zyn ampten neder. Menesez kiest Leonel de
Leme in zyn plaats, die nog erger, dan D'Azevedo, is. Simon de Sousa gekoren
vervanger van Menesez. Vervalt door storm omtrent Atsiien, diens Koning hem zoekt

te

1527.

Carsias

vordge-
dwongen

Menesez
los te

Die, na
yn ont-

sak ng,

Cilias

1149t ge¬

vangen

te noinen.

Garsias

vertrel't

uit Ter¬

ate

in ’t jaar
1528.



1528.

Simon de
Sousa tot

vervan-

ger van
Menesen

gekoren
in ’t jaar

1528.

d’Azeve-

do komt

met hulp¬
troepen

van Ma¬

lacca na

Ternate.

Giert

eerst in

Banda
aan.

N.EK 173
te verstrikken. De Sousa slaat het verzock van den Atsjjenschen Zeevoogd af, De
Atsjienders vallen op de Galey vrugteloos aan. Hun Zeevoogd zoekt de Sousa te ver-
strikken; dog vrugteloos. Nieuwe aanval der Atsjjenders, die gelukt. Hoe de Koning
van Atsjien de overige Portugeezen ontfangt. Garsias Henrik komt te Malacca. Zyn

goederen werden aangehouden. Door een dappere daad krygt hy ontslag daar van. Weder-
opbouwing van Tidore. Een nieuwe Koning in Almansor ’s plaats gekoren. De sterkte

door de Spanjaarden vorder opgehouwt. Slechte staat van de Spanjaards, en Portugeezen.
Menesez zend George de Castro na Banda. Win-zucht, en verdeeldheit der inlanders
van Tidore, en Ternate. De Tidoreezen tasten een Ternataansche plaats aan.
Menesez verbrand Tidore. Eischt de Spanjaards op. En dwingt hen tot een minnelyk
gesprek. Waar op de vrede volgt. Vrede met den Koning van Tidore, en herbouwing
der stad. Vertrek van D'Azevedo, en Leonel de Leme, na Malacca. Huwelyken
ever en weder tusschen Keizer Karel den vyfden, en Koning Johan den derden. Ko-
ning Johan verzoekt hier de Molukse cilanden alleen te hebben. ’t Geen hem afgesla-
gen werd. Karel verpant zyn recht op die eilanden. De Spanjaards verzoeken hem,
die onder hen te verpanden. De Keizer verbied over die zaak meer te spreeken. Devaal,

een en twintigste Koning van Ternate, door Tarruwese vergeven. Zyn broeder Bohejat
vervangt hem in t ryk. Diens moeder vergeefs zyn vryheit verzoekt. Verwydering

tusschen Menesez, en Tarruwesc. Een nieuw voorval van groote verwydering. De
Ternataansche opper-Priester, hier aan schuldig bevonden, en gevangen gezet; dog door
Tarruwese verbeden, weer los gelaten; maar zeer Jmadelyk van de Portugeezen gehandelt,
Belgzugt, en spyt der Ternataanen hier over. Vrywillige ballingschap des opper-Prie-
sters. Een derde en groote verwydering, tusschen de Ternataanen en Portugeezen.
Menesez onbillyke handeling maakt de zaak nog erger. Zyn Godloze straf-oeffening.
Quade gevolgen daar van. Heiloos verdrag tusschen Tarruwese, en Catabruno, komt
uit. Menesez doet Tarruwese, en de twee voornaamste belhamels, in de vesting
ontbieden , en door de pynhank de waarheit bekennen. Tarruwese word onthalst. Aan-

Vlucht der voornaamste Ternataanen; ge-merking over zyn perzoon, en hoedanigheden.
brek voor de Portugeezen hier uit ontstaan.

hy in’t laatst van Januari aanquam.n Erwyl de zaaken zo verwart 1528.
in Ternate stonden, vond de Even voor zyn komste was Garsias daar Vind

Garfiasuit Ternate ook aangekomen, en weinigonder- Koning van Indien
daat.dagen na d'Azevedo quam daar uit Ter-Lopes de Sampajo goed, een
Komstander Landvoogd van Ter- nate ook Vincent de Fonseca met al de
van Vin-nate aan te stellen, aangezien hy nog in stukken en bewyzen , die Meneseztot
cent de

de keure omtrent Menesez gedaan, nog laste van den ouden Landvoogd Garsias Fonseca

in zyn perzoon zelf het grootste genoe- Henrik aldaar had laten beleggen. En in Banda.
gen had. buiten deze stukken deed Vincent deFon-

Hy was daar na toe gezonden door den seca hem een net berigt, zo van Garsias
Malaksen Landvoogd, Pieter Maskaren- buitensporig gedrag in 't byzonder,als

jas, een man, dien hy zien nog lugten van de aanmerkensweerdige schade, die
hy den Koning, zyn heer en meester,mogt, en dit alleen was genoeg, om hem

af te keuren. zo schendig had toegebragt; al 't welke
Hy noemde derhalven tot vervanger hy breed uitmat, om dien hoofdman te

eer te bewegen, om Garsias met zynenvan Menesez eenen Simon de Sousa, dog
die vertrok van Goa eerst in April des aanhang gevangen te houden, en zich
jaars 1528, met eenig ontzet van volk, meester van zyn vaartuig te maken.
in gezelschap van den nieuwen Malaksen Het eerste weigerde hy te doen, maard’Azeve-

do neemtLandvoogd, Pieter de Faar, die daar in stelde het laatste in ’t werk op een tyd,
Garsiasplaats van Georgio Kapraal ging gebieden. dat 'er Garsias het allerminste om dagt,
vaartuig.Maar in de maand Januari des gemel¬ en zo als hy afscheid, om zyn reizete

vervolgen, van hem genomen had; enden jaars, en alzo eenige maanden voor

deze zyne verlossing, had Kapraal, we- hoewel Garsias nog verscheide middelen
in ’t werk stelde , om zyn vaartuig entende in hoe slegten staat de Ternataan-
des zelfs zeilen, die hy aan land gebor-sche zaaken stonden, Gonsalvo d'Azevedo

gen had, te behouden, zo wierd hemmet eenige hulp-troepen na Ternate af-
nogtans ’t vuur zo na aan de hielen ge-gevaardigt, met last om den Landvoogd
legt, dat hier voor hem niet uit te spar¬Menesez daar mede by te springen, en de
telen was.vervallene zaaken, zo veel het mogelyk

Menesez afgezant hadt ondertusschen Vrugte-was, te herstellen. Hy gierde, volgens
getragt de papieren , tegen Garsias be- loozender Portugeezen gewoonte, eerst op Java

togt vanlegt, na Malacca over te zenden; maaraan, en vertrok van daar na Banda, daar
Fonsec- ;hyY3
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ay kon niemand bewegen die mede te
iemen, ’t zy om dat zy liefde voor Gar

fias hadden, en dit hen hier toe bewoog,
t zy dat zy vreesden, dat hy hun, by
zyn komst op Malacca, hier over eer
juaden trck spelen mogt; om welkc
reden Fonseca onverrigter zake weër ir
Ternate keerde

Wy hebben bevorens getoont, in hot
legten staat de Ternataansche Landvoog
en , door den ouden Landvoogd Gar

sias Henrik gelaten, en hoe verre d
zaaken tusschen Menesez, en Ferdinana
de la Tour, verwyderd waren

De nette berigten nu, die de Span-
jaarden daar af hadden, deden hen, ne-

vens hunne bondgenoten de Koringer
van Tidore en Gilolo, een besluit ne

men, om de Portugeezen, dien het by-
zonder aan volk, aan levensmiddelen, js
aan alles begon te ontbreken , aan te
tasten, en hen voor eerst als besloten te

houden, om hun alzo de levensmiddelen

te meer af te snyden
Terwyl zy te zamen dit werk we

verleggen, komt 'er, buiten alle ver
vagting, een Spaansch schip onder den

hoofdman Alvarez Saavedra voor Tido-

re ten anker
Hy was met drie schepen uit nieuw

Spanjen uitdrukkelyk gezonden, om de
Spanjaarden op Tidore alle mogelyk
hulp te bewyzen

De sterk doorblazende winden hadden
hem wel een zeer korte reis van dri
maanden, gegeven; maar hy had onder

weeg zulke zware stormen moeten uit-
staan, dat hy twee van zyne schepen daar
by verloren, en ook in ’t uiterste gevaa
van te vergaan geweest was. Deze hulp-
troepen, hoe gering ook die waren
gaven de Spanjaarden en hunne bond

genoten nogtans geen kleinen moed, en
deden hen hopen, dat zy nu gemakkelyl
de Portugeezen verjagen, en de Terna-

taanen dwingen zouden na hunne pyper
te danssen

De jonge Koning van Tidore, en de
vorst van Gilolo, die van de Portugeezen
wat gekortwickt waren, meenden bef
te zullen doen, by aldien zy op ’t eilanc

Motil of Motir, ’t geen onder de Ter
nataansche kroon stond, zo stil en spoe¬
dig, als hun mogelyk was, een inva

deden, en ’er zich zonder slag of stoot
maar meester af maakten. Doch dit gins
zo grif niet, als zy zich dat verbeelc
hadden; want die van Motir kregen ty
dig berigt van den aanslag dier Koningen
en gaven daar af kennis aan den onder
Koning Kaytsjili Tarruwese, die terston
den Landvoogd Menesez de noodzakelyk
heit van die menschen by te springen met
veel ernst en kragt van redenen voor-
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dienst aan, om zelf derwaarts te gaan Bereidze

en deen gaf order, dat men al de Correcorren
Ternaen Gilala ’s, zo veel ’er maar eenigzins in
aunen en

staat waren, ten eersten zou in ze ortugee-
brengen zen 10

on-erMenesez vond derhalven goed, ziend
deden nood der Motireezen, en het belang
M

t geen zo de Ternataanen, als hy zelf.
2e1

y derzelver behoudenis hadden, van
tachtig man, die hy toen nog had, dertig
onder Ferdinand Balaajo met den onder

Koning derwaarts te zenden in een heg
Galjoot, zedert onlangs uitgerust

De Spanjaarden, die ook diergelyk ees
aartuig hadden doen klaar maken, zon-

den een gelyk getal manschap, onde
den nieuwaangekomen hoofdman Saave-
dra op de Portugeezen af. Deze twecOntmoe

vaartuigen ontmoetten malkanderen in ’ing van 't
Spaanscde maand van Mei, en raakten aan een.

en lor¬De Spanjaarden verloren vyf man, en d’
tupeesch

Portugeezen agt, waar onder ook hunGa j00t
hoofd , ’t geen oorzaak was , dat de

Waar by
overige genoodzaakt wierden zich me de Por-

geezennun Galjoot aan de Spanjaarden ove
schadete geven.
lydenIndien de zaaken der Portugeezen al-

daar oit slegt gestaan hadden, zo was
het toen

Ook bequam de Landvoogd hier af zo
ras de weet niet, of hy oordeelde, dat
het nu daar mede gedaan, en dat er, ten

vare spoedig eenig ontzet quam , geer
herstellen aan was

Midden in die bekommering quan De

otuVincent de Fonseca van zyn vrugreloozen
eeschenBandaschen togt wederom met berigt

lat niemand zyne papieren had willen
OOgc

mede nemen; maar met een gaf hy der ier door

in nood.Landvoogd kennis, dat hy d' Azevedo 1
e komBanda gevonden had, die met een fraaje

van Vinmagt van hulp-troepen op weg, en reed
ent deniet verre, zo hy vertrouwde, van Ter

Fonsec
nate was

en d’A

zevedo-Het was ook in der daad zo; en de
Spanjaarden, die zich dat onzet zo groot
niet verbeeld hadden , zonden Saavedr-
met beide de Galjoots, en verscheide an-
dere vaartuigen, door hen en den Tido
ees bemand , daar op af, in die vaste
erbeelding, dat zy hem in zegepraal
als ’t vorige Galjoot, zouden opbrengen

Maar dit ontschoot hun geweldig
want zo als zy d'Azevedo met de vlaggen

en wimpels op al zyn schepen gewaar
vierden, hielden zy zich stil zonder iets

te durven ondernemen, niet tegenstaan-
de hy in’t voorby zeilen hen , door t
stcken van al zyn trompetten, ’t geklank
an zyn speeltuigen, als opentlyk uit
tartte.

Hy quam te Talingame ten anker, en
wierd van Menesez zeer minnelyk ontfan-

gen,
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1528. gen, en verzekert, dat, buiten dit ont-
zet, hy niet in staat zou geweest zyn,
het langer gaande te konnen houden.

De onder-Koning van Indien had byd’Azeve-
do werd een byzonderen brief aan Menesez , die
Kastelein d'Azevedo mede bragt, gelast, dat, zo
en opper ras de laatste in de Moluccos gelandt was,
bevel

hy Kasteleim Majoor, of overste derhebber,
ter zee. vesting, en opper-bevelhebber ter zee,

zyn zoude
Zo ras nu waren hem beide die amptenVoorslag

of zyvan Menesez niet opgedragenvan

vrede. overleiden te zamen , wat hen nu best te
doen stond; en vonden om zeer gewig-
tige redenen geraden aan Ferdinand de la
Tour een voorslag van vrede aan te bieden;
en dat, byaldien zy de zaaken eens wier-
den, de Koningen van Ternate, Tidore,
Gilolo en andere Bondgenoten aan we-
derzyden, daar mede in zouden begre-

pen zyn.
Dit wierd aanstonds in ’t werk gestelt,

en een Edelman als gezant afgevaardigt.
met last om een vasten en bondigen vrede
met de Spanjaarden aan te gaan, op deze
voorwaarden; dat men, namelyk, de ge

vangenen aan wederzyden vry overleve-
ren, le Tour van de helft van Makjan,
de Ternataanen gedurende Menesezge

vankenis ontnomen, afstaan, en heiliglyk
beloven zou, op een eerlyke wyze in
allen deelen den vrede te zullen houden,
en dien ook te zullen doen houden by de
Bondgenoten, zonder hun, zo zy die

verbraken, oit by te springen, maardat

hy zich, by zulk een voorval, altyd als
herstelder van den vrede tot schade en
nadeel van de bondbreukigen, zouden
gedragen; onder belofte, dat de Portu-

gezen van hunne zyde dit wederom zo-
danig, zo voor zich zelven, als voor
hunne bondgenoten, zouden behartigen.

Alles wierd van la Tour toegestaan,
uitgezondert de post van de helft van
Makjan weder af te staan.

Hy zeide, dat dit een zake was, over
welke hy, buiten nader last van zyn
meester, niet kon handelen; maar dat hy
genegen was al ’t andere na te komen.

d'Azevedo, en verscheide met hem,
zouden dit overgestapt hebben; maar de
Landvoogd wilde daar niet toe verstaan
Derhalven deed weër ieder zyn best, om
zich van hulp-troepen te voorzien, en
daarom te schryven. Indien d' Azevedo
zo wel als Menesez de zaak hadt willen
voortzetten, daar waar de beste gelegen-
heit ter wereld geweest, om den Span-
jaarden groot afbreuk te doen ; maan

aangezien hy zich gestadig daar op ont
schuldigde, dat hy maar enkel om te

koopmanschappen en te handelen , en
niet om te vegten daar gekomen was,

zo kon de Landvoogd zyn voornemen
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niet uitvoeren, te meer, dewyl ook zyne
Soldaaten daar heen helden, en het met
de rust hielden; en hoewel hy d' Azevede
overreed had, om in gezelschap van
Kaytsjili Tarruwese mede na Makjan te

gaan, was dit nogtans meer opgevolgt
om den quaden naam van bloodaard te
ontgaan, dan om iets gewigtigs uit te
voeren; zo dat het byna evenveel was,
of hy was t'huis gebleven. Ook lagh

eindelyk, om van diergelyke beleefde
verstrikkingen bevrydt te zyn, zynbe¬

dieningen van Kastelein, of oversten der
vesting, en van Zeevoogd, neder. Me
nesez vervulde zyn plaats met Leonel de
Leme; maar had aan hem nog minder
dan aan d'Azevedo. Het beste was, dat
d'Azevedo ’s hulp-troepen ’er de schrik
nog wat in hielden, en dat de Spanjaar
den, door gebrek van volk, niet in staat
waren, om hem aan te doen, anders zou
het er geweldig zuur uitgezien hebben;
daar het nu nog al henen schokte, zon
der dat men zeggen kon, dat de zaaken
veel tegen liepen.

Ondertusschen was de nieuwe Terna-

taansche Landvoogd, Simon de Sousa
van Coetsjien vertrokken , om eerst na
Malakka, en van daar na zyn Landvoog
dy, te gaan.

Hy verviel, eer hy te Malakka beland-
de, door een storm omtrent Atsjien
welkers Koning hem door vleyeryen en
strik-redenen van beleefdheit (waar in die

Natie gekonfyt is) zyn diensten hulp liet
aanbieden; gelyk hy ook een Zeevoogd
met duizend krygsknegten, en twintig
vaartuigen, hem den nagt daar aan toe-
zond; maar met last, om de Sousa, met
list of, wilde dit niet gelukken,met

zyngeweld gevangen te brengen, of
vaartuig, en al de zynen, te ver-
meesteren.

De Zeevoogd, om dit op het gemak-
kelykst in 't werk te stellen, zond hem
iemand met een Gilala toe, om hem te
verzoeken, daar in over te komen, en
alzo verder gevaar te ontgaan

Terwyl de Sousa zyn antwoord ver
traagde, naderde hy ondertusschen met

dehet gros zyner vloot, ’t geen de Sousa

meening des Koninks van Atsjien klaar
deed verstaan.

Hy stelde zig dan in staat, om hen te
ontfangen.

De Atsjiensche Zeevoogd, zich ont-
dekt ziende, gelastte, dat men de Galey
aanstonds aan boord klampen, en over
weldigen zou; maar voor eerst bequam
dat den zynen, die reeds in de Galer
overgesprongen waren, zo qualyk, dat
zy niet min gezwind waren, om die
weder te verlaten, als zy verwoed geweest
waren, om dezelve aan te tasten.

De

1528.
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De Zeevoogd, dus bevindende, dat
hier met geweld niet te winnen was,
zogt door list en betuigingen, dat het
voorgevallene buiten weten van den Ko¬
ning en hem geschied was , de Sousa
te betrekken; en liet hem noodigen, om
die genen, die dit gedaan hadden, uit
last van den Koning te zien straffen.

Op dit voorstel waren velen van de
zynen van oordeel, dat hy zich aan de
Koning van Atsjien, zo om zyn eerlyk-
heit niet te mistrouwen, als om hun ge-
ringe magt, in vergelyking van de zynen,
behoorde over te geven.

Hy verzogt hier op van de Atsjjenschen

Zeevoogd wel tyd, om zich met de zy-
nen te beraden; maar was egter zo verre
van in dit voorstel te bewilligen, dat hy
in tegendeel stemde, dat het voor hem
eerlyker was, met de wapenen in de hand

roemrugtig te sterven , dan zich aan
zulk een verrader, en bedrieglyk Ko-
ring, over te geven; ’t geen ook z0
goede uitwerking had, dat zy hem alle
beloofden , tot den dood toe te zullen

helpen.
Hy gaf van zyn besluit de Atsjjensche

Zeevoogd kennis, die daar op zyn volk
als razend op de Galey deed aanvallen;
dog die echter onverrichter zake moesten
afwyken; maar indien zy daar redelyk
gehavend waren, de Portugeezen hadden
t niet beter; waar van nogtans de vyand

niet geweten zou hebben, byaldien zy
door een Mohammedaan , die op de
Galey roeide, en over boord sprong.
niet van den slegten toestand der Portu-

geezen gewaarschouwd geweest waren:
want hy berigte hun, dat de meeste Por
tugeezen in dien aanval doodt gebleven,
en de overige buiten staat van tegenweer
waren, zodanig, dat de Galey, by den
minsten nieuwen aanval in hun han-

den was

Op zyn aanrading wierd de stryd her-
vat, het vaartuig en de overige, die
daar op waren, in korten tyd overwon-
nen, en Simon de Sousa door een werp-
spies, die hem zyn harnas en hart door-

boorde, getroffen, uit wrake nog in dui
zend stukken gekapt. De Atsjienders
voerden de Galey in de Atsjiensche engte,
en de Portugeezen wierden van den Ko¬
ning (hoewel met een valsch hert, en
om zich beter aan hen te wreeken) zeer
minnelyk gehandelt; ja zelf zond hy
iemand aan den Moluksen Landvoogd,
om hem te verzoeken, dat hy de Galey
en ’t volk wilde laten af halen.

Terwyl dit zo voor Atsjien ging, was
Garsias Henrik, voorheen Ternataansch
Landvoogd, uit Banda vertrolken,en
te Malakka aangelandt , daar hem de

Landvoogd, Pieter de Faar, goede be¬

UKS E
1528teloften deed, van hem, nog zyn volk

wordenzullen gevangen zetten; maar liet onder
aange-

tusschen, na dat hy te land getreden was. aouden.
al de goederen aanhouden, onder voor-
wending, dat zyn belofte maar tot de
perzoonen, en niet tot de goederen, be-
trekkelyk was.

zyn Door eenEgter wist Garsins Henrik, door
dapperevandapperheit, by zckere gelegenheit
daad

oproer, door eenige gezanten vanPa
krygt hy

naroekan, verwekt, en door hem er de ontslag

daar van.zynen ten eerste gestilt, op Pieter de

Faar zo veel te verwerven, dat hem, Op

een borgtogt voor zekere zomme gelds
of Menesez eenige klagten tegen hem
inbrengen mogt, al zyn goederen weder-
om gegeven wierden; na welken tyd hy
ook in redelyke gunst by dien Land-
voogd leefde.

Onderwylen hadden die van Tidore Weder-

hun stad, door Garsias verwoest , vanopbou¬

ving vaneenige ligte stoffe, volgens ’s lands wyze,
Tidore.

weer opgebouwt, en met Atap gedelt.
Ook hadden zy in de plaats van den over- Een

nieuweleden Almansor een ander, dog zeer jong
KoningKoning (zonder dat men zyn naam, of
nAl-

afkomst, regt zeggen kan) gekoren mansors

laatsEn gedurende deszelfs minderjarigheit
gekoren-was ’t bewind in handen van zekeren

Kaytsjili Radja, de Koning zeer nain
den bloede bestaande.

De Spanjaarden hadden ook zekert Sterkte

door desterkte, bevorens van lgnatius gebouwt,
Spanjaaren omtrent den mond van de haven be
den vor-

grepen, met wal en gragt omringt; maa der opge
bouwdzo wel zy als de Portugeezen hadden

groot gebrek van volk; en ’t scheen, of Slegte
er in de Molukse eilanden nog Span staat van

de Span-jaards , nog Portugeezen waren, of ten
aardenminsten of hun beider meesters aan der-

en Portu-
zelver welstand gansch niet gelegen was

geezen.
Immers de Portugeezen kregen, nog uit
Indien , nog van Malakka ’t allerminst
ontzet, nog van volk, nog van geld
nog van levensmiddelen, tot groote ver-
wondering van Menesez, en geen minder
van Kaytssili Tarruwese.

De Landvoogd had in ’t begin van ’t Nenesez
jaar 1529, by dezen grooten nood, Geor- en

Georgege de Castro na Banda (’t geen toen onder
de Castrode Molukse, of Ternataansche Land
na Banda.

voogdy stond) gezonden, om van de in ’t jaar
Portugeesche Kooplieden aldaar, in des 1529

Koninks naam, volk en geld te leenen;
maar ook hier af viel niets, en hy quam
onverrigter zake weer t'huis. Die Land- Winzugt
voogd dan in deze benaaudheit zyn volk en ver-

eeldheitoverziende, vond niet meer dan honder-
der in-en dertig Portugeezen, en de Spanjaards
landeren

hadden ook zo weinig volk , dat de
van Ti-

Tidoreezen, en Ternataanen, zo zy dore enge
Ternate.wilt, en hun kragten byeen gevoegt

hadden, beide die Natien uit de Molukse

eilanden , byna zonder moeite zouden

hebben
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hebben konnen dryven; maar hun vuile
win-zugt, en bittere haat tegen mal
kanderen, om (waar ’t mogelyk) de een

den anderen te bederven, vervoerde hen,

om door onderlinge geschillen hun vyan-
den te versterken, en hun eigen kragt

niet te kennen.

Terwyl de zaaken nu dus stonden
ondernamen de Tidoreezen, gesterkt
door Catabruno, by Konings minder
jarigheit onder-Koning van Gilolo, een
zekeren aanslag op een Ternataansche
plaats, omtrent ’t land van Halamaher.

gelegen, en zeilden daar met een grooten
ophef na toe; maar Menesez dit gehoort

en daar by vernomen hebbende, hoe slegi
zy Tidore bezet gelaten hadden , ging
met honderd en twintig man, in gezel
schap van de hulp-troepen van Tarruwese
en den Koning van Batsjan, daar heen,
verdeelde zyn volk, te land getreden
in twee troepen, en nam de stad, dit
gansch niet sterk was, na den eerster
aanval in verbrandeze wederom, en
eischte ook de Spanjaards, en hunne
vesting, met minnelyke aanbiedinger

Eerst wierd dit van hun verworpenop-
maar zo haast zag Ferdinand de la Touy
t geschut en de storm-ladders niet aan-
voeren, of hy quam tot een onderlins
gespreck met Menesez, en wierd, na een
hevig krakeel, te rade , den vrede of
deze voorwaarde te kiezen : namelyk
dat zy aan de Portugeezen al hunne ge-

vangenen , en goederen , ter goeder
trouwe wedergeven , zich met al het
hunne na Samafo (omtrent de kust van

Moro gelegen) vervoegen, geen andere
declen van dat eiland aandoen, zich me

geenen handel des zelfs bemoejen, Mak-
jan weer aan de Koning van Ternate

overgeven , geen van hunne Bondgeno
ten vyandig aantasten, en veel min die
van Tidore, Gilolo, of eenige andere
van hunne vyanden , helpen zouden
maar zich daar gerust houden, tot tyc
en wyle ’er uit Europa over hunne ge-
schillen (gelyk by Karkese ’s tyd onde
beide de Natien al besloten was) vol-

komen bescheid gekomen zou zyn
Hier benevens was ook besloten , dat
zy hun schepen en volk, om hen na
Samafo te brengen, geven, en ook hun-
ne Bondgenoten van Tidore, en Gi
lolo , ongemoeit laten zou. Dit ver

drag wierd van beide de hoofden der
Natien besworen, en daar op de la Touy
met de zynen ten eersten na Samafo ge
voert.

Vrede Na ’t sluiten van deze vrede, wierc
met den

ook die met de Koning van Tidore geKoning

van Ti- maakt, de Stadt herbouwt, en die vorst
dore, en verbonden jaarlyks zekere schatting aan
herbou-

dawine der Koning Johan op te brengen, mits
I. DEEL.Stadt.
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zy zich noit weer by der Portugeezen 1529.
vyanden vervoegen zouden.

Gonsulvo d'Azevedo, de zaaken in de- Vertrel
zen staat ziende, maakte zich, tegen van d’A-
alle vertooningen van de noodzaaklykheit zevede

en Leonel
van zyn perzoon aldaar, gereed om we

de Leme
der na Malakka te keeren, en, of ditna Ma-

laccanog niet genoeg was bewoog nog
daarenboven Leonel de Leme om met hem

mede te gaan; en by aldien Menesez niet
zekere list, om ’t volk door belofte daar
te houden, gebruikt had, 2o zou't
grootste gedeelte met hem mede vertrok-
ken, en de Landvoogd met weinig
krygskncchten daar in ’t nauw geble-
ven zyn.

Hy vertrok met een na Batsjan , en
nam Manuel Faucon, met welken Mene
sez niet verzoenen wilde, in.

HawelykOmtrent dezen zelven tyd, of in 't
over enaar 1529 wierd ’er ook een verdrag
wedertusschen Keizer Karel den vyfden, en
tusschen

Johan den derden, Koning van Portugal. Keizer

Karel, engemaak't.
KoningBeide die vorsten namen over en weder
ohan

malkanders zuster ten Huwelyk, de Kei den der¬
zer de Princesse Isubella, en Koning Jo- den ge-

maakt.han ’s Keizers zuster, Catharina
Wat geschillen ’er te voren tusschen

die twee vorsten, over het regt tot de
Molukze eilanden, geweest zyn, heb-
ben wy bevorens gezien, en hoe de Por-
tugeezen de vaart der Castilianen om de
West na de Moluccos met al hun vermo-

gen hebben zoeken te dwarsboomen, en
te beletten.

Hier op verzogt Johan van den Kei- Koning
Jokanzer, dat hy in ’t vreedzaam bezit der
verzoektMolukze eilanden (schoon hem te vorer
de Mo¬

door Karel ’s gezanten tegengewezen sukze

mogt gelaten werden. De Specery-han eilanden
alleen tedel der Spanjaarden verslapte hier door
hebben.byzonder, en de Keizer scheen dit Ko

maaning Joban te zullen inwilligen; Het geen
’s Keizers raaden wisten ondertusschen hem af-

g-slagendit zo te bedisselen, dat hy Koning J0
werd.han rond uit aanzeide, dat hy daer tot

niet verstaan zou. Vele geschillen spro-
ten hier verder uit, waar by ook quamen
verscheide beschuldigingen, en klagten
van beide de partyen, over malkanders
dienaaren in de Molukze eilanden, en
dat wel over de geweldenaryen, en
wreedheden, die hier (zo zy beiden voor-
gaven) de een tegen den ander pleegde

Dit fleurde zo wat heen; maar deKarel
Keizer ondertusschen, veel zwaarder zaa veegard

zyn regtken aan de hand hebbende, zo met der
op dieoorlog, die hy tegen den Koning van
cilanden.

Vrankryk voerde, als met het geen hi
in Duitschland, en Italien, daar hy ge-
negen was zich met veel heerlykheit en
pragt te laten kroonen, te doen had, en
ondertusschen niet al te wel van pennim-

gen
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zen voorzien zynde, vond goed zyn
regt op de Molukze eilanden, en ’t geer
’er verder tot den handel der Speceryen
behoorde, aan Koning Johan, in dat
zelve jaar nog, voor een zomma van drie
honderd en vyftig duizend Ducaten te
verpanden, blyvende de zaak ondertus-
schen in staat, en zyn regt onver

mindert
Deze verpanding ging zeer heimelyl

toc, en tegen het oordeel van vee
Spaansche raaden, die best zagen hot
grootelyks de Keizer zyn eigen belang
hier door verwaarloosde. En schoon velc
van hun dien vorst op verscheide tyden

daar na zeer sterk geraden hebben, dit
geld wederom te geven, zo heeft mer
hem egter noit daar toe konnen krygen
veel min konnen bevroeden, om wat re

den hy dit achter liet. Voor al deder
lit de Spanjaards met nadruk in den jarc
1548, hem zelf die zomme uit het hun
ne aanbiedende, met verzoek, dat het
goet onder hen mogt verpand worden;
maar ’t was zo verre van daar, dat hi
hen dit inwilligen zou, dat hy hen in
tegendeel uitdrukkelyk verbood, hem
meer over die zaak aan te spreken

Zommigen oordeelden hier uit, dat
de Keizer zich met ’t opnemen van
nog grooter zommen, bezwaart, en daa
door in een staat van reddeloosheit om
trent de Molukze zaaken gebragt had
anderen dat hy by onderling contrac
met den Koning van Portugal voor ,
afstaan van zyn recht drie honderd en
vyftig duizend Ducaten ontsangen had.
Dit zy dan zo het wil, ’t is zeker, da
de Portugeezen zedert dien tyd tot der

jare 1583. in een vreedzaam bezit de
Molukze eilanden, en volkomen mee
sters van den Specery-handel, gebleven
zyn. Wel is waar, dat de Spanjaards
in den jare 1532. en 1544. weer getragt
hebben de Portugeezen in dat bezit te
ontrusten; maar wat uitslag die onder
neming tot nadeel der eersten gehad heeft
zullen wy hier na onder de gevallen van

dat jaar zeggen
Dus schenen nu de zaaken in tamelykc

rust; maar Tarruwese, bedugt, dat hy
haast ophouden zou te regeren, vermits
de jonge Koning Deyaal begon groot te
worden, had (gelyk men zegt) de zaa-
ken zo weten te beschikken, dat de jonge
vorst zeer schielyk in de Portugeescht
hoofd-sterkte quam te overlyden; im-
mers alle verstandigen stelden eenparig
vast, dat hy door zyn bestelling verge-
ven was.

y was de oudste zoon van Koning
Bajang Ullab, en een Prins van groot
hope, indien hy wat langer had mogen
leven. In zyn plaats wierd Bohejar, zyn

KS EU

broeder, gestelt, die hem in jaien volg- 12
de; voor welken de Koningin ernstige zen
beden aan de Portugeezen om zyn vry- broeder
heit deed; dog alles te vergeefs, voor- Bolcjar

vervang
namelyk door bestel van Tarruwiese, die heim in
door deze vryheit het einde van zyn’t ryk.
bestier te gemoet zag; daar hy tot nog Diens
toe geen lust toe had; maar wel eer om moedei
zyn bewind (waar het mogelyk) nog te ver-geefs or
erder uit te breiden. Want hoewel hy, zyn vry
en Menesez, het in die zaak, van de heitver
Prinsen gevangen te houden, eens wa- zoekt
ren , zo lag ’er nogtans tusschen die Verwy

derintwee cen groote wrok, zo over andere
tusschen

zaaken, als wel byzonder, om dat het Menese

en Tar-larruwese toescheen, dat Menesez zeke
ruwesc.ren Kaytsjili Wajaak, een van de voor-

naamste grooten, niet alleen tegen di
billykheit styfde, en de hand bood,

maar hem zelf ook bovén hem begon te
verheffen; een zaak, die niet alleen Tar

ruwese geweldig tegen de Portugeezei
erbitterde, en t’eenemaal van hem ver-

vreemde, maar ook den ondergang var

Wajaak veroorzaakt heeft: want Zayru-

vese, geen medevryer konnende verdra-
gen , begon hem eerst met versonne
beschuldigingen aan boord te komen, en

daar na openbaar te belagen en te be-
stryden ; weshalven hy geen uitvlugt
zag, dan zich by Menesez in de hoofd
vesting te begeven ; maar ’t was verre
van daar, dat hem dit bevryd zou hebben
In tegendeel deed Tarruwese hem uit-
drukkelyk van Menesez ter straf vorderen.
De Landvoogd, die hem niet meer ver-

bitteren, en zynen elendigen en vervolg-
den vriend gaarne behouden wilde, be-
ricp hier over zynen raad; maar dewy
y malkanderen hier over niet verstaai
sonden , heeft Wajaak, vreczende dat

hy aan zyn vyand mogt overgegeven
werden, zich door een schielyke wan-

geworpen,hoop van boven den toorn
en alzo dit geschil verydelt

Menesez was hier over ongemeen be Ee

nieuwdroeft, en van voornemen zich by de
voorvaleerste gelegenheit hier over te wreeken
an groc

Of dit nog niet genoeg was, om Menesez ter ver

aan te zetten, was ’er nog een andere wyde.

zaak, die, hoewel gering in ’t oog, ring
nogtans al eenige beweging gemaak

heeft
Menese- had uit China een Verken, of

Biggetje, ontboden, 't welk by geva
uiten den muur loopende , eenige Ter-
nataanen gedood hadden , zo uit eer
verfoejing, die zy, volgens hunne wet

als Mohammedaanen, daar tegen hadden,
als uit haat tegen Menesez, om hem spys
aan te doen. Na scherp onderzock be De Ter-
vond Menesez, dat hier aan de Moorsche nataan
opper-Priester, die Tarruwese zeer na schen
bestond, mede schuldig was. Dezen liet opper

Priester,
hy
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hy, zonder aanzien van perzoon, hooge de deftige daad van Fernand, als of hy 1529.
verwandichap, of zonder vreeze vooi zich wonderlyk wel uitgesloofd had,
oproer, aanstonds vatten, en in de hoofd- verheffende.

vesting gevangen zetten. Den Ternataanen, Mohhammedaanen Belg-
Dit was 20 ras niet in ’t werk gestelt, van Godsdienst, quam dit zo smadelyk zugt en

en rugtbaar geworden, of al zyn vrien- spyt dervoor, dat zy zich van gelyken niet be¬
Terna-den, de voornaamste adel, en ook Tar- dwingen konden van tranen te storten;
ra2nen

ruwese quamen ernstig zyn verlossing en byaldien de vreeze voor de hoofd- hier over.
by den Landvoogd verzoeken, door wel- vesting, en ’t geschut, hen niet in toom
ker gezag, en bede, hy als eenigzins in gehouden, en als op de nek gelegen
schyn bevredigt zynde, last gaf, dat men hadde, zy zouden zekerlyk over zulk een
den opper-briester los laten zou. Dit trotze, en smadelyke bejegening van een
bevel wierd aan zekeren Pieter Fernand, Narie, die zy nu reeds niet dan te veel
cen zeer gering perzoon, gegeven, die , haatten , met de wapenen in de vuist
terwyl hy hem los liet, niettegenstaande wraak genomen, en den hoon, hun allen
al zyn bidden en smeeken, hem een vette in den perzoon van hunnen opper-Priester
Ham door de neus wreef, welke hoon aangedaan, door een heldagtige onder
hem zo ontstak, dat hy zich van tranen neming uitgewischt hebben; maar dewyl
niet onthouden kon. daar in op dien tyd niet het minste

Hy wierdt dan na de poort der vesting waarschynelyk voordeel voor hun te ho-
gebragt, daar Tarruwese, en andere land- pen was, waren zy genoodzaakt, dit
grooten, met een groot getal borgers tot een betere gelegenheit op te krop-
gereed stonden, om hem statelyk te ont- pen.

fangen, en met hun stoet te vereeren De opper-Priester ondertusschen zo Vrywil¬
om zyn uittogt uit de gevangenis te heer- onverdragelyk bespot, en ten toon ge- ge bal-
lyker te maken. lingschapstelt, schaamde zich van spyt in Ternate

desHy sprak hen met veel beweging, en te blyven, en vond goed zich eenige
opper¬gejammer aan, terwyl hem 't Hammen- jaaren in een vrywillige ballingschap te Priesters.

vet (een gruwel by hen) langs de wangen begeven; by welke gelegenheit hy zyn
droop, waar over de Portugeezen scham- werk maakte, van de Mohhammedaanen
perlyk grimlachten, met veel spotternyen der naburige eilanden door bitrere klagten

en
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en betuigingen met al zyn vermogen
1529.

tegen de Portugeezen op te hitzen.
Hier by quam nog een derde zaak,Een

derde en die nog groter krak aan den staat der Por
grooter tugeesche zaaken gaf.
verwy- Door schaarsheit van penningen, en
dering

voorraad (gelyk wy reeds gezegt hebben)tusschen

de Ter- waren de Porugeezen genoodzaakt, hier
nataanen en daar wat te leenen, of te borgen, op
en Portu beloften, van ’t geborgde ten eersten te
geeten.

zullen betalen. Dit op zyn tydt niet

volgende, quam ’t graauw by den onder-
Koning Tarruwese klagen. Hy toonde
hun, dat hy niet in staat was , om de
Portugeezen daar over voor ’t regt te
roepen, veel min, om hen tot de beta-
ling te dwingen; maar dat het eenigste,
’t geen hy doen kon, was, te verbieden
iets meer ter markt te brengen, of te
verkoopen; gelyk hy ook aanstonds deed.

Dit bragt de Portugeezen, die reeds
genoeg in ’t naauw waren, niet alleen in
grooter verlegenheit; maar het was ook
oorzaak van zware geschillen tusschen

den Landvoogd, en zyn volk: zeggende,
dat het hun gierigheit, en ontrouw te
wyten was, dat 'er nu niets te koor

quam. Zy in tegendeel gaven hem, en
den onder-Koning van Indien, al de schuld
hier af, en zeiden, dat dit noit zou
voorgevallen zyn, zo men hun de ver-
diende soldy betaalt had. En, eigentlyk
gesproken, was de nalatigheit, en quade
zorg des onder-Konings, de eenige oor
zaak: want die weinige voorraad, dien

hy hen, nevens eenige koopmanschappen,
gezonden had, was niet bequaam, om

een zo lang verwaarloosde Landvoogdy
tot het dragen van lasten, die geen uit
stel konden lyden, bequaam te maken.

Dewyl nu de geschillen hen geen her
stelling van zaaken gaven, en ’t gebrek
in de vesting hand over hand toenam,
ging zekere Gomes Ario met een troep
krygsknegten door ’t eiland moeskoppen,
om eet-waren op te zoeken.

Zy quamen eerst te Tabona, een dort
't geen eerst boven, dog nu verplaatst
zynde, niet ver van de Negry van Ter-
nate lag, vielen voort in de huizen, en
eischten op een gewelddadige wyze spys
van den inlander.

Dit geschiedde door een hand vol

volks, ’t geen van hun andere makkers
afgescheiden was; maar de inlanders dit
klein getal niet vrcezende, en aan de
menigvuldig geledene en lang-opgekrop-
te smaadheden gedenkende, grepen de
wapenen in de vuist, liepen hen met pyl
en boog te gemoet, en havenden hen,
niet tegenstaande Ario nog tydelyk te
hulp quam, zodanig, dat zy genood-
zaakt waren met schande de vlugt naar

hunne hoofd-vesting te nemen, daar zy

U KS E
6 Goddelooze menschen) den inlander.
als de roervinken van dit werk, nog by
Menesez beschuldigden.

De Landvoogd gaf deze hunne klagten,
zonder de zaak verder te onderzoeken,

geloove, en eischte wel bars de schuldi
gen van Tarruwese, die, schoon hy wel
wist, dat de Portugeezen zich dit zelf
op den hals gehaalt hadden, nogtans,
uit vreeze voor, de dreigementen van
Menesez, genoodzaakt was zyn bevel te
gehoorzamen.

Men ontbood dan terstont den Orang
Kaja, of ’t hoofd, en twee Orang Toe-
wa ’s, of oudsten (’t geen de naam der

naaste waardigheit aan die van Orang
Kaja is) van Tabona voor Menesez, en
zo ras die voor hem verschenen waren,
wierden de Orang Toewa ’s de handen
afgekapt, en zy zo na huis gezonden

De Orang Kaja wierdt, na dat hem
de handen op den rug gebonden waren,
op het strand gezet, aan eenige felle
honden, die men tegen hem ophitste,
ten prooy gelaten, en daar van zo jam-
merlyk gebeten, dat hy, eenigen tyd te
vergeefs zyn best om hen te ontvlugten
gedaan hebbende, en ziende, dat zyn
toegeloopen landsgenoten, die met af-
gryzen dit gruwelstuk aanzagen , hem
gansch geen hulpe, door dien alle de
land-wegen, en toegangen, met gewa-
pent krygsvolk bezet waren , konden
toebrengen, eindelyk een wanhopig be¬
sluit nam, van zich (gelyk hy ook deed,

vermits hem die weg alleen open was
in zee te werpen, hopende daar door van
deze honden te zullen bevryd zyn; maar
zy op hem reeds verlekkert, sprongen
hem na, en beten hem al zwemmende

zo fel in de voeten, waar aan zy bleven
hangen, dat hy, als razend van pyn, en
woede, zich schielyk omkeerde, met
zyn tanden ’t oor van een hond vattede,

en daar zo vinnig in beet, dat hy, daar
aan als bestorven (dewyl hem nu de
kragten door ’t verlies van bloed begaven

al stervende met den zelven te gronde
ging.

Dit onmenschelyk stuk, aan een on-

noozel, en ten hoogsten beledigd en ver
ongelykt dorp-heer gepleegt, verbitterde

Tarruwese zo onverzoenelyk tegen Me¬
nesez, de Portugeezen, en alle vreem-
delingen, dat hy begon te overleggen,
op wat wyze hy de Portugeezen, en
Spanjaards, die daar waren, zou konnen

uit de wereld helpen.

Hy maakte, om dit uit te voeren
met Catabruno eerst vriendschap, en ver-

sprak met hem, dat, zo ras hy verne
men zou, dat de Portugeezen in Ternate
omgebragt waren, hy de Spanjaarts,die

van Taloeko op Gilolo gekomen waren
tot

Quade

gevolgen

daar van.
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1529. tot een toe’t leven benemen zou. Daar
beneven besloten zy, dat ieder zyn Ko-
ning, in welkers plaats zy gedurende der-

zelver minderjarigheit de ryken van Ter
nate, en Gilolo, als onder Koningen
bestierden, omhals brengen, en zich tot
Koning opwerpen zou.

Deze zaaken, hoe voorzigtig zy ookKomt uit
beleit waren, wierden zo geheim niet

behandelt, of Menesez kreeg 'er, dewy
de uitvoering veel tyd vereischte, door
verscheide lieden berigt af

Het was hun onmogelyk met openbaar
geweld een begin daar van te maken,

ten ware zy zich voor het uiterste gevaar
hadden willen bloot stellen.

Men trok dan ’t Vosse-vel aan, en
zogt door list dezen en genen te bewe-
gen , zich mede tot uitvoering van dit

werk , ’t geen men hun openbaarden, te
laten gebruiken ; die dit, uit vreeze,

wel beloofden, maar voor de gevolgen
van dien, en hun eigen ondergang be
kommert, aanstonds den Landvoogd
onder voorwaarde van hunne namen ver-

holen te houden, een naaket verhaal van

den aanstaanden ondergang , zo van de

Portugeezen, als van de Spanjaards,
deden.

Hy ontbood, zonder iets te laten bly-Meneser

doet Tar- ken, Tarruwese (gelyk hy wel meer ge-
ruwese

woon was ) benevens de twee voornaam
en de

ste roervinken van dit werk, zynde detvce

voor- eene opper-Priester, en de andere Zee-
naa mste voogd, by zich in de hoofd-vesting.
belhamel.

zonder dat nogtans d’eene van des andersin de

ontbod iets wist, vermits het onmiddevesting
ontbie- lyk na malkanderen geschiedde
den. Hy ondervraagde ieder van hen in ’t

byzonder, , wat 'er van die t'zamen-

zwering was, en gebood hen de waarheit
voor hem te bekennen; maar zy, die by

deze bekentenis een schandelyke dooc
voor zich zeker stelden, loochenden

En doer alles zeer stout, en standvastig.Derhal¬

ze door ven begon men hen te pynigen, en haal-
de pyn- de de waarheit in al die omstandigheden
bank de

met welke die hem aangebragt, was,waarheit

beken- volkomen ’er uit, met de reden, waarom
nen. zy daar toe gekomen waren.

Menesez, en zyn gansche raad, ston-
den verbaast over ’t gevaar, ’t geen hun
had boven ’t hoofd gehangen, en beslo-

ten , om diergelyke gevallen niet meer
onderhevig te zyn, den voor hun ze

gevaarlyken, lang gevreesden, en niet min
vermogenden, Tarruwese nu by deze
schoone gelegenheit van kant te helpen.

Hy wierd veroordeelt, om op een ver-Tarruwe
heven Schavot onthalst te worden, ’t geense word

onthalst in ’t gezigt van al het volk uitgevoert
wierd, in de zelve plaats, daar hy te
voren zo veel bewind en vermogen gehad

had; en dus verloor hy, die zyn wettigen
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vorst had doen vergeven, en ook den 1529.

tweeden besloten had aan zyn onbeteu- Aanmer-
gelde heerschzugt op te offeren, op eenking over

zyn per-schandelyke wyze het leven en gezag
zoon ent geen hy by alle voorvallen zo trouwe-
hoeda-

loos tot nadeel van ’t belang der Konin- nigheden.
gin, en hare kinderen, aan welke eerste
hy zyn geheelen opgang, en vermogen,
verschuldigt was, gebruikt had ; daar
hy in tegendeel, zo hy met haar had
willen aanspannen, in staat zou geweest
zyn om de Portugeezen , al van den
beginne af, te kortwieken, en van de
Ternataansche kroon volkomen afhanke-
lyk te maken; maar eigen belang gaat
gemeenelyk voor alles, en doet de men-
schen menigmaal, als verblind, in hun

eigen verderf loopen, zonder zich aan
zo veel voorbeelden van anderen te
spiegelen.

Zodanig was in ’t begin van’t jaar in ’t jaar
1530. ’t einde van dien grooten man, 1530.
die, hoe veel regt de Portugeezen tot
zyn dood meenden te hebben, nogtans
lang genoeg van hen gezart en getergt

om ’t een of ’t ander tot afschok-was,

king van dat ondragelyk jok, waar over
zyn onderdanen zo lang, met veel regt,
geklaagt hadden, te ondernemen; en
indien hy zyn heerschzugt binnen de
paalen van bescheidenheit, en de wette-
lyke bewaring van den Ryks-staf voor de
Ternataansche Prinsen, had konnen be¬

teugelen, was hy een vorst geweest, die
een onstraffelyken roem, niet alleen by
zyne Natie, maar ook by de uitheemsche
Mohhammedaanen, door veel vorstelyke
hoedanigheden, die hy bezat, behaalt
zou hebben. En tot zyn eere moeten

wy zeggen, dat hy in ’t begin van zyn
bestier in Amboina geweest zynde, om
zyn oog over de veroveringen van Sama¬

rau te laten gaan, de eerste geweest is,
die Amboina schatting aan de Ternataan-
sche kroon heeft doen betalen.

Hocdanig een einde de andere twee
gehad hebben, weet men niet, dan al-
teen dat zy noit meer zyn te voorschyn
gekomen; weshalven men vast stelt, dat
zy heimelyk in de gevankenis zyn om-
gebragt.

Dit ongeval van Tarruwese gaf zulk
een schrik onder de voornaamste Terna-

taanen, dat zy, schuldig en onschuldig
met vrouwen en kinderen, in gezelschar
van hun Koning, na een zeer vaste plaat.
de vlugt namen.

Van daar liet de Koningin op een zeei

minnelyke wyze de vryheit der Prinsen
maar te vergeefs, verzoeken, 't welk,

zo ras zy vernam, en zag, dat 'er niet
goeds van te wagten stond, verbood zy
ook, even als Tarruwese, iets ter markt,
of te koop te brengen, waar door de

Por¬Z 3
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die onder het bestier van den derden 1530.Portugeezen niet alleen tot het uiterste
Landvoogd, Georgio Menesez, voorgevallengebrek, maar zelfs tot een zwaren hon-
zyn; in hoedanigen staat het tot de tydgersnood, vervielen.
van zyn vervanger gebleven is.Dit nu zyn de voornaamste zaaken,

ZESDE HOOFDSTUK.

Onzalvo Pereira tot Menesez vervanger genoemt, komt op Borneo, en maakt vrede
Umet dien Koning. Neemt als vierde Portugeesche Landvoogd het bevint van
Menesen over. Dien by gevangen zet, en geboeit na den onder-Koning van Indien zend.
Hy begint zyn bestiering met goed overleg. Lokt daar door de Koningin, en anderen
weer aan de vesting. Die hy wil voltoyen. Om der Ternataanen hulp hier toe belooft
hy hunnen Koning vryheit. Hy tracht ’s Konings vervallene zaak te herstellen. Laai
alle de schaalen, maaten, en gewigten ophaalen. Oproer bier over ontstaan. Fernand
Lopes, een voornaam aanzetter van dien oproer. Ook Vincent de Fonseca. Die vast
gezet werd. Het gemeen volk word door den inlander gestyft. Verdere uitbersting van
’t krygsvolk, onder ’t welk de voorzigtigste de Ternataanen bewegen, om Pereira het
leven te benemen. Gronden, by de Portugeezen daar toe gelegt. Vinden ingarg by de
Koningin. Haar besluit tot der Portugeezen ondergang. Misnoegen van die van
Tidore en Gilolo. De Spanjaarden komen weer in de Moluccos. Die in handen der
Portugeezen raaken. Nieuwe klagten over Percira doen de Koningin besluiten alle de

Portugeezen uit te roejen. Haar vertoog in den raad daar ever. De grooten keuren t
voorstel der Koningin goed, en beraamen den dag om dit uit te voeren. Verdeelen t
volk ter uitvoering. Die dagelyks by den jongen Koning komen, beginnen t eerst. En
stellen hun voornemen, terwyl de Landvoogd sliep, in 't werk. De gevangen Fonseca
zet hen tot een spoedige uitvoering aan. Waar op zy gewapent in des Landvoogds ver-
trek vallen. Dien zy omhals brengen. Aanmerking over Percira ’s hoedanigheden. Het
ongedult van zommige verbrod het geheele werk. En is oorzaak van der Portugeezen
behoudenis. Geschillen over een nieuwen Landvoogd tusschen de Portugeezen. Vincent
de Fonseca word vyfde Landvoogd der Portugeezen in Ternate. Bohejat geraakt in
vryheit. Word twee en twintigste Koning van Ternate. Heerscht zeer streng. De
grooten zoeken hem te doen afzetten. Zeker voorval geeft daar toe gelegenheit. Fonseca
besluit Bohejat af, en Taberidji in zyn plaats te zeiten. Stryd hier over tusschen beide
de broeders. Bohejat word verslagen. En Taberidij in zyn plaats drie en twintigste
Koning van Ternate gemaakt. Ongenoegen tegen Fonseca, over Taberidjj 's aanstelling
Misnoegen van veel Porrugeezen tegen hem. Knaging van zyn gewisse. Zyn quade
regeering. Klagten daar over aan den onder-Koning. Tristan d’Ataido word zesde
Portugeeschen Landvoogd in Ternate. Taberidji door de zynen by d’Ataido verdacht
gemaakt. Hy word zwaarlyk beschuldigt. d’Ataido geeft dit geloof. Lokt hem in de
vesting, en zet hem in de boejen. Vergeefsche moeite van Taberidjj om vry te geraken
Hy word na den onder-Koning van Indien gezonden. Sterft tot Malacca, Christen
geworden zynde. Hair werd vier en twintigste Koning van Ternate. Schrikkelyke daad
der Portugeezen omtrent 's Konings moeder. Die zy van boven neder uit een vensten
werpen. Haat der Ternataanen , en andere vorsten tegen hen over dit gruwelstuk.
Een nieuw trouwloos stuk van Pinto. De Koning van Sarangani tracht die trouwloos-
heit te wreeken. Gevaar van Pinto. Al de Molukze en Papoasche Koningen beslui-
ten de Portugeezen uit te roejen. De wyze, welke zy beraamt hadden. De Terna-
taanen beginnen den oorlog eerst. Vlugten na de bosschen. Zy overvallen alle de Portu-
geezen, die onder hun bereik komen. Verbranden de Ternataansche Negry. Beweging
hunner Bondgenooten. De kust van Moro word aangetast. En de Pontugeezen aldaar
zeer mishandelt. Catabruno byengt zyn eigen vorst door vergif omhals. Werpt zich tot
Koning op. Brengt geheel Gilolo onder zich. Dit voorval de Molulcze Vesper ge-
noemt. Uitnemende nood, en gebrek der Portugeezen. Zy krygen eenig ontzet. t Geen
hun den moed weer doet groejen. Zy geraken weer in den vorigen staat. Worden door den
Tidorees uit de zee geslagen. En in bunne vesting bezet gehouden.
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N't vorige Hoofdstuk hebben wy
gezien, tot hoe groot een uiterste
de staat der Portugeezen gebragt

h was, en hoe zy, buiten spoedig
ontzet, niet bequaam waren het

lang te houden; maar gelyk alle zaaken,
tot hun hoogste gekomen, of afnemen,
or schielyk vervallen, alzo nam ook door

een onverwagte opdaging van Menesez
vervanger , hun nood weder af, en de
zaaken kregen kort daar op in Ternate
eenen gehecl anderen keer.

1De negende onder-Koning van Indien
Nugnez de Kunba had tot Landvoogd.
in Menesez plaats Gonzalvo Pereira ge¬

noemt.

Hy vertrok in ’t begin van ’t jaar 1530.
gierde te Malalka aan, daar hy eenige
dagen bleef, vertrok van daar na Borneo,
alwaar hy met de Koning vriendschap en
vrede maakte.

Van daar vertrok hy na Ternate, daar

hy ’t alles overhoop, en de Portugeezen
in een doodelyke benaaudheit, wegens
gebrek aan alles, ja zwart en uitgeteert
van den honger, vond.

Hy nam, als vierde Landvoogd der
Portugeezen in Ternate, het bewind van
Georgio Menesez, in ’t laatste van Maart
des jaars 1530, over.

Zo ras was Menesez niet ontslagen, of
de gevlugte Koningin liet hem door
eenige gezanten, die zy om den nieuwen

Landvoogd te verwelkomen, gezonder
had, hevig beschuldigen, en zo levendig
afmalen, dat dees geraden vond, hem
vast te zetten, en de zaaken naauwkeu-

rig, volgens last van den onder-Koning
van Indien, te onderzoeken. En alles,
zo net hem mogelyk was hebbende

doen opstellen, zond hy hem met de
stukken en bewyzen, die hy verzegelde,
geboeit naar den onder-Keoning.

Percira begon zyn bestier met zeer
veel voorzigtigheit, en zagtmoedigheit
omtrent de verbitterde Ternataanen, en

met geen minder opmerking op de zaa-
ken, die een spoedige herstelling vereisch-
ten, met ernstige behertiging van 't be-
lang des Konings.

Hy had reeds vernomen, hoe qualyk
de Koningin het gevangen houden der
Prinsen nam, en hoe zeer de Ternataan-
che Natie door trotze bejegeningen der
Portugeezen verbittert was. Het eerste.
dat hy hier cmtrent deed, was, dat hy
met die inlanders, by de minste gelegen-
heit, billyk, en minnelyk handelde, den
jongen Koning veel meer vryheit gaf,
en gulhertig en beleeft met hem omging;
waar door hy de Koningin, en de meeste

evlugte Ternataanen, met overvloedi-
gen toevoer van alles, weër na de Negry,
en hoofd-vesting, trok.

N. 183K E

Hy zag ook in hoe slegten staatdie 1530.
resting, waar aan nog verscheide noodigeDie hy

vil vol¬dingen ontbraken, hem overgegeven was
oyen.en oordeelde dierhalven raadzaam , den

muur, en bolwerken, die nog onbegon-
nen waren, ten eersten te doen beginnen
en voltoyen

Dit nu alleen met zyn volk, en buiten Om der

Terna-220hulp van Ternataanen , te doen,
taanenonmogelyk; om welke te kragtiger aan
nulphier

tete zetten, om hem hier in te hulp toe, be¬

komen, beloofde hy de Koningin by oofd hy
harenopenbaren eede, dat hy haar haren zoon
Roningzo ras zyn werk aan de vesting voltoit
vryheit.

was , ter goeder trouwe ter hand stel-
len zou

Ondertusschen had hy ook gemerkt. Hy tragt
Koningshoe slegt het niet de zaake des Konings
vervalle-ging, en hoe, in plaats van dat hy al-
ne zaaktleen, gelyk billyk was, de voordeelente her-

van den handel behoorde te genieten. stellen.

byna yder Soldaat een handelaar gewor-
den, en daar zo op gezet was, dat 'er
voor den Koning niets, dan het dragen
van zware onkosten, in die Landvoogdy,
overgebleven scheen te zyn.

Dit zag hy, dat onmogelyk zo langerLaat al
de schaa¬bestaan kon. Hy belastte dierhalven

len, maa¬even als Menesez te voren gedaan had
ten , en

dat niemand, buiten de daar toe gestelde jewigten

ophalen.Koninklyke dienaars, hem zou verstou
ten , zich met eenige den alderminsten
handel met de inlanders, of hunne Spe-
ceryen, te bemoejen, of dat hy den
schuldig bevondenen ten spiegel van an-
deren zo zwaar straffen zou, dat niemand

daar na meer zou lusten daar na te den-

ken, veel min, dit werkstellig te maken.
En dit liet hy niet alleen by een open-
paar bevel afkondigen, maar ook al
de schaalen, maaten, en gewigten, uit
de huizen van al die handelaars ophalen,
en ze of verbreken , of verbranden.
Daarbeneven liet hy van al de Nagelen,
die yder voor zich reeds ingekogt, en
betaalt had, ook een zeker gedeelte na
den Koninklyken Specery-winkel voeren,
en zo dat lang ingewortelt quaad eens
klaps uitroejen.

Hoe prysselyk nu deze daad van Pereira Oproer

in zich zelven, en hoe zeer zy met de hierover
ontstaan.beveelen van den Koning overeenkomende

was, zo hebben ondertusschen zyne onder-

hoorige Portugeezen niet nagelaten hem
daar over qualyk te handelen, even als

hunne landgenoten ook omtrent hunne

onder-Koningen, en Landvoogden, ge-
daan hebben, wanneer zy de Koninkly-
ke bevelen stipt naquamen, en zich, tot
nadeel van ’s Konings zaak, niet na de

driften van ’t gemeen, of na 't welge-
vallen van dezen en genen byzonderen
droegen ; hoedanige voorvallen, verwy-
deringen, en opstanden der minderen

tegen
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tegen hunne meerderen, een ongeloove¬1997
lyk nadeel aan de veroveringen der Por-
tugeezen gegeven hebben

Die gestrenge last van Percira, en zo
kort daar op gevolgde huiszoeking van
weeg- en meet-gereedschap, en de weg
voering van hunne Nagelen, quam den
Portugeesche krygslieden, die nu na
geen krygszaaken meer dagten, en dat
ter sluik handelen nu t'eenemaal gewoon
waren, zo bitter voor, dat zy, die hur
hart-ader daar by nu afgesneden, en zich
als in den grond bedorven zagen, zich
zelven aan de uiterste woede overgaven.

De voornaamste belhamel onder dezte
Fernand oproerigen was Fernand Lopez, eer
Lopez

geestelyk perzoon, die, daar hy andereneen voor
naatm tot een voorbeeld van gehoorzaamhei

aanzette aan hunne Overheit, en van heiligheit in
van dien

leven, behoorde geweest te zyn, in te-
oproer.

gendeel de voornaamste beroerder van ’t
krygsvolk was, hen in de mond gevende.
dat het hem als een onduldelyke zaak
voor hen allen voor quam, dat de Land-
voogd hen dus 't brood uit de mond stal,
en de keel, om zo te spreken, toewrong

By dezen moei-al quam Vincent de
Fonseca, een buitengemeen oproerig, en

Ook
war-geestig man. Doch dezen laatsten lietVincent

de Landvoogd, over dat hy de rondede Fon

seca. zeer fors en onbehoorlyk bejegent hadt
Die vaft in de boejen zetten; maar de overigen,
geter schoon van een voornaam voortstuwer
werd

van den oproer berooft, waren voor de
Landvoogd niet wel aantastelyk, om dat
niet alleen de meeste hier aan de hand
leenden; maar ook onder de hand van de

Pacpe¬
inlanders gestyft wierden, die, zo we

gheern

als zy, by dit verbod hunne rekeningvolk

werd gansch niet vonden, en derhalven het
door der

zelve mede gaarne vernietigt zageninlander
want van die byzondere sluik-handelaarsgestyft.
kregen zy voor hunne Speceryen veel
meer, dan van de Koninklyke daar to

gestelde bewints-luiden, die hen maar
volgens het eerst gesloten verdrag betaal-
den, ’t geen zeer veel van de betaling
dezer byzondere handelaars verschilde.

Het meeste krygsvolk niet weinig hierVerders
door gestyft, begon ten eersten de hoofd

mitber¬
vesting te verlaten; van welke zommigesting van

’t krygs- voornamen na de Spanjaards, andere na
volk. de Mohammedaanen, de vlugt te nemen

maar de voorzigtigsten onder hen ’t grootOnder ’t
gevaar, ’t geen daar in voor hunne kin-wclk de

voorzig- deren, en vrienden in Portugal, opge
tieste, de sloten lag, vreezende, oordeel sen best.
Terna-

om zich zelven, nog de hunnen in ge-taanen,
bewegen, vaar te begeven, het zo te schikken
om Pa¬ dat zy een weg tot den zekeren onder
reira het gang van Pereira door de Ternataanen
leven te

zelfs baanden; als welke, zo 'er al ierbenemen
te zeggen viel, dan alleen daar over aan

sprekelyk zouden zyn.

UKS E
Dit wel rypelyk overlegt ontwert

vond ten eersten by allen ingang, en
wierd ook zo, zonder eenig uitstel, met

veel omzigtigheit in 't werk gestelt.
En men gaf niet alleen ’t gering volk
onder de Ternataanen, maar ook den
voornaamste grooten, en Hovelingen,
ja zelf de Koningin, alle bedenkelyke
quade berigten tot nadeel van den Land-

voogd, en maalde hem met de levendig-
ste verwen af, als een man, op welken
zy niet den allerminsten staat behoefde te

maken.
Zy zeiden, dat uit Indien by hen niet

een vriend , maar een doodelyke vyanc

en geweldenaar gekomen was, die niet
anders scheen voor te hebben, dan her
allen met eene snede ’t leven te benemen
en met hunnen ondergang zich zelven
by den onder-Koning van Indien aange-
naam te maken; in al het welke hy

nogtans dit oogwit had, van ook daar
door met 'er tyd zich zelven te verry-
ken, en zyn vermogen verder uit te
breiden, zonder zich in ’t minste aan de

belangen van anderen te kreunen, of zich
over zo veel elendigen, die hy, tegen ’t
regt der nature en der volken , door zyn
onbillyke verbods-brieven bedorf, in 't
allerminsten te bekommeren; maar voeg-
den zy 'er by, op dat gylieden niet
meend, dat het gevaar en ongelyk ons
alleen raakt, zo vinden wy ons gedron-
gen u te waarschouwen, dat gy u niet
om den tuin laat leiden, of met zoete
woorden blindhokken ; want gy kont
verzekert zyn, dat Pereira besloten heeft,

zo ras de vesting voltoit is, den jongen
Koning, niet tegenstaande zyn belofte,
en gedanen eed, niet alleen niet los te
laten, maar in tegendeel de Koningin,
met al de voornaamste grooten, medc te
doen gevangen- zetten, om daar door de
inlanders te beter in toom te houden,

en na zyn pypen te doen danssen; en zc
ook eensklaps volkomen meester van
Ternate te worden, hen alle tot slaaven,
en zich daar door by zyn Koning, en

den onder-Koning van Indien, aangenaam
te maken.

Deze, en diergelykc leugens, en al
wat hen de spyt verder tegen Pereira in
blazen kon, hielden zy de Koningin
en de Ternataansche grooten, als wc-

zendlyke waarheden, met zo veel schyn
voor, dat zy niet het minste daar van in
twyffel trokken.

De Koningin, een zeer looze en hoog-
moedige vrouw , de beste gelegenheit ter
wercld tot den ondergang der Portugee
zen nu voor haar geboren ziende, wist
buiten dat zy dit alles geloofde, nog
verscheide zaaken , waar door tusschen
aar en zommige grooten verwyderingen

geko¬
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1530. gekomen waren zo behendig op reke-
ning van die Natie te zetten, dat 'er
niets meer noodig was , om de Terna-
taanen tot den ondergang van de Portu-
geezen te doen besluiten.

Hier by quam nog dat 'er een alge-
Misnoe-

meen misnoegen by die van Tidore, engen van

die van Gilolo, die de party van de Koningin
Tidore. ge-van Ternate hielden, al zedert een

ruimen tyd gewecst, en maar na een be-
quamen tyd, om zich met voordeel te
konnen verklaren, gewagt was

Juist op dien tyd, als of het zo be¬De Span-
raamt was, poogden de Spanjaarden zich

aarden

komen in de Molukze eilanden wader in te drin-
weer in gen, en daar op nieuw te nestelen.
de Mo¬

Antony de Mendoza, onder-Koning
uccos

van Nieuw Spanjen, had daar eenige
schepen, onder ’t opper-bevel van eenen
Villalobos gezonden, die, in de eilanden
van Gilolo, en Tidore aangekomen zyn-
de, van die tegen de Portugeezen ze

misnoegde vorsten zeer vriendelyk ont-
fangen wierd. Maar door een zwarenDie in

handen storm zeer schielyk aangetast, raakten
der Por- zyn schepen in den grond, hy, met al
rugeezen

de zynen die er ’t leven afbragten, inraakten.
handen der Portugeezen, en aldus liep
die geheele onderneming te niet

Dus eindigde dit eerste gevaar voor de
Portugeezen zeer gelukkig, byzonder in
een tyd , dat zy buiten hun weten,
meer vyanden dan zy dagten, onder die
Molukze inlanders, en niet dan al te veel

verborgene scheuringen en verdeeltheden
in ’t midden van hun hadden.

Dit sleurde egter nog eenige tyd in 'tNieuwe

onickere heen, tot dat ’er eindelyk nogklagten

over meer zaaken ten laste van Pereira de
Percira

Koningin aangebragt zynde, zy by haar
doen de

zelven vast sselde nu zonder uitstel haarConingin

besluiten vorig besluit uit te voeren, om alle de
al de Por- Portugeezen in den grond te bederven,

tugeezen en zich van de zelve eens geheel en al te
uit te

ont slaan.roejen

Om dit nogtans ordentelyk te doen.
Haarver

beriep zy al haar vrienden, en bloed-
toog in

magen tot den raad, en lei voor hunden raad

daa1 open, hoc de Portugeezen, ten deele

over. door wroeging van hunne gewissen over
hun voorgenomen schelmstuk, ten deelc
door spyt over hunne afgesneden winst.
aan ’t bewegen geraakt, niet alleen onder

malkanderen zeer oneenig leefden; maar
dat zy allen ook met een onverzettelyke
drift en woede na de dood van den Land-
voogd haakten.

Bedenkt eens, myne vrienden (zeide de

vorstin) hoe schoone gelegenheit ons nu van

zelfs voorkomt, om ons van een volk, dat
ons zo godloos, ondankbaar, en heerschena

behandeld heeft, te ontslaan. Indien ik
herdenk aan de weldaden, hen door Bajang.
myn Gemaal, en uw Koning, bewezen,

I. DEEL.
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aan de voorregten hen toegeslaan, aan de
verbonden ten hunnen voordeele gemaakt,
en zo heilig hezworen; maar zo godloos, en
ondankbaar van hen gehroken; dunkt my
onmogelyk te zyn, dat ik my niet eer aan
hun gewroken heb. Brengt n eens binnen,
hoe smadelyk zy my, en myn kinderen,
even na ’s Konings dood, gehandelt, hoe zy al
de Prinsen, nog zo jong zynde, in de ge¬
vangenis geworgen, en niets nagelaten heb¬
hen, om zich op de zelve wyze van my, u
wettig vorstin, en hun trouwe Bondgenoote,
te verzekeren. Herdenkt, zeg ik, hoe ik
zedert mynen ryks-Setel heb moeten verla-
ten, en uit myn eigen ryk, als een beroide
en verlatene vorstin, vlugten, en van ’t
een op t ander zwerven en dat voor zulke
veragte, en by ons zelfs zo gunstig aange¬
nomene schipbreukelingen, tot groot nadeel
van myn staaten , en tot een onuitsprekelyke
droefheit van myn lieve kinderen, en onder-

danen. Daarbeneven begon uw toekomende
vorst myn zoon Deyaal, niet zo ras, tot
myn groote verquikking, wat meer jaren,
en bequaambeit tot het waarnemen van de
rykszacken te krygen, of men heeft hem
door vergif om ’t leven gebragt, gelyk men
nog dagelyks door allerlei vonden aok zyn
broeder Bohejat, uw wettige vorst, zoekt
te doen.

Derhalven, zo gylieden eenige liefde voor
uvy mishandelde en verongelykte vorftin 20
gy eenige genegenheit voor uw wettigen vorst,
en zyne vryheit, ja zo gy eenige zugt voor
uw eigen welstand en leven hebt, en niet
afwagten wild, tot dat gy met my als ver-
agte slaven in die vestinr gevangen gezet,
en op de allersmadelykste wyze van die
trotze en ondankbare Natie gehandelt word,
2° laat u, dewyl zy in hunne verwydering
ons zelfs tot hunnen ondergang noodigen, en
ons daar toe ook eenigzins de hand bieden, 20
schoon een gelegenheit, om ons in een reis

aan hen allen te wreeken, dog niet ontslip-
pen; maar neemt met my, die maar een
vrouw ben, een moedig besluit van het
hoofd dezer geweldenaren eerst van kant te

helpen; na 't welk verrigt te hebben, gy-
lieden de overige, die dog als razende hon¬

den malkanderen gestadig byten, met weinig
moeite, vermits er dun nergens order op
zyn zal, zult konnen doodslaan, en zo
net gemak, meester van de vesting gevor-
den zynde , in staat geraken, om uwen on-

noozelen Koning uit zyn gevangenis te ver-
lossen, en hem aan uwe vorstin, en aan
alle zyne onderzaten, die zo lang van hun¬
ne vorst berooft geweest zyn, met zo vecl
genoegen wederom te geven.

Zy had niet veel moeite van nooden
om hen allen tot haar besluit over te halen:

want buiten dat zy de Portugeezen, van

wegen hunnen Godsdienst, een doode¬
lyken haat toedroegen, zo was ’er geen
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leus, die hen van den Toren gegeven zoueen van hen allen, die niet, wegens me-
verden, gewaar wierden, ten eersten opnigvuldig geledene schade, en smaadhe-
de vesting aan te vallen.den, onverzoenelyk op hen verbittert

Buiten deze waren ’er verscheide hei-was.

melyk-gewapende, die dagelyks gemeen-der Koningin deed inDe aanspraak

zaam by den jongen Koning quamen, enhun dan geen andere uitwerking, dan
met hem omgingen, volgens gewoontedat zy hunne niet dan te veel ontstelde
binnen in de vesting gelaten, en zo ver-gemoederen, te eer, en te kragtiger
der na boven op den Toren by den Ro-aan ’t bewegen hielp, en hen op staanden

voet een bessuit deed nemen, niet alleen ning gegaan. Daar spraken zy met den
om dit werkstellig te maken; maar om Koning omstandig van de zaak, gaven
ook den zekeren dag, op welken men hem mede wapenen, en zeiden, dat het
dit uitvoeren zou, te beraamen. nu tyd was, om moed te scheppen, en

't zich zelven liever vry te vegten, danOndertusschen liet de Koningin in
langer op zulk een slaafagtige en veragte-begin van ’t jaar 1531, om alle quaad

rermoeden by den Landvoogd weg te yke wyze gevangen te blyven zitten
De tyd van den dag, die zy ter uit-nemen, niet na, hem alle beleefdheden

te bewyzen, en ’t werk van den vesting- voering bequaamst gekeurt hadden, was
bouw zo spoedig, als haar mogelyk even na de middag, wanneer ’s Konings
was, te doen voort gaan, ja hem zelf wagten, en dienaars naar gewoonte ver
aan te zetten, om het met allen ernst trolcken waren, om hun middagmaal te

voort te dryven, om quantzuis haar doen, en ook de Landvoogd gerust in

zoon zo veel eer vry te zien zyn kamer lag te slapen; een gewoonte.
Zo haast was de bestemde dag niet ge- die men byna door geheel Indien heeft.

komen, of men stelde eenige lieden, om de zwaarste hitte der Sonne door die
uitdrukkelyk daar toe gekoren, op deze rust te myden, en als ongevoelig te laten
en gene verborgene plaatzen omtrent de voorby gaan ; hoewel de een van die
hoofd-vesting, en zommige der zelve ook rust met veel verquikking, en de ander
in hunnen Moorschen Tempel, die mede weer met veel onsustigheit, opstaat.

De eenige, die daar digt omtrentniet ver van de vesting gelegen was
wakker was, was de geboeide VincentEn men gaf hun last, zo ras zy zekere

de

1531.
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1531. de Fonseca, die uit hun ontstelde wezens
De ge¬en verscheide schielyke bewegingen hun
vangen voornemen by gissing radende, hen met
Fonseca

wyzen, wenken, en woorden, terwyzet hen

tot een zy draalden en door vreeze (of ’t mis-
spoedige lulken mogt) sammelden, ernstig aan-
uitvoe¬

maande, en eindelyk bewoog, om in
ring aan.

’t vertrek, daar Pereira lag, met alle
geweld eenen inval te doen; gelyk zy
ook ten eersten de deur opbraken, en
met hun degens in de vuist ter kamer in-
sprongen.

Dit ging nogtans zo spoedig niet inWaar of
zy gewa zyn werk, of Pereira, door ’t gerugt
bend in wakker geworden, en vermoeden van
des Land-

een quaden aanslag tegen zyn perzoonvoogds

vertrek hebbende, had zo veel tyd, dat hy zyn
vallen. wapens ook, hoewel maar even van pas

aangreep, en in staat geraakte van deze
zyne bespringers door zyn dappere we-

Dien 21 derstand nog lang op te houden ; maa
omhals eindelyk op twee plaatzen in zyn bors
brengen.

gevaarlyk getroffen zynde, stortte hy
kort daar aan, na dat hy zyn dood hur
dier genoeg had doen staan, al stervende

ter neder.

Dit was in’t jaar 1632. het droevigin ’t jaar

1532. einde van dien voorzigtigen, minnelyken.
Aanmer- en voor zyn Koning zo getrouwen.
king ove dog van zyne eigene honden zo schandc-
Percira ’s

lyk gebetenen Landvoogd, die, indienhoeda

hem de zynen zo godloos niet belogen,nigheden

nochte zo verraderlyk (daar hy onnoozel
was) by de al te ligt geloovige Terna
taansche vorstin aangebragt hadden, ze-
kerlyk de vervallene Portugeesche zaaken

niet alleen herstelt, maardaaren boven een

ongeloovelyken luister toegebragt, en
zich zodanig in de gunst van die vorstin

en hare onderzaten , door zyn zagten en
vriendelyken aard, zou ingewikkelt heb-
ben, dat ’er niet anders, dan gewenschte

vrugten voor de kroon van Portugal af
zouden te wagten, en zedert noit meer
aan alle die onvoorzigtige handelingen
van vorige Landvoogden, die zo groot
een verweidering tusschen hem en de

Ternataanen hadden gemaakt, zou ge
dacht geweest zyn.

Terwyl de Landvoogd dus ter nederHet

ongeduli gevelt lag, hadden de anderen, die na
van zom het teeken, dat men van den Toren ge-
migen

ven zou, wagten moesten, zo veelge-verbrod
dult niet, om dien korten tyd af te wag-het ge

heele ten; maar zy begaven zich zeer onvoor-
werk. zigtig, en tot verbrodding van dit gehee

zo wel aangelegt werk, te vroeg uit
hunne schuilhoeken, en vielen op al de
Portugeezen , die hun maar ontmoet-
ten, aan

Hier door, als ook op ’t roepen van
eenige dienstmaagden van den Landvoogd
uit de vensters der sterkte , wierd de
gansche aanslag te vroeg ontdekt; waar
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op Pereira ’s dienaars ten eersten toe- 1532.
schoten.

Men riep al-om ter wapen; elk quam, En is
oorzaakuit vreeze voor zich zelf, op zyn post,
van deren die bespringers van den Landvoogd
Portu-

wierden ten eersten, zonder dat zy tyd
teeten

hadden om het tecken te konnen geven behoude.

nis.of om hals gebragt, of zy sprongen, om
zulk een dood te ontgaan, van boven
neder uit de vensters. De poorten wier-
den gesloten, de wallen, en bolwerken,
maar even voor het te laat was, met 'er
haast, zo veel hunne gelegenheit toeliet,

voorzien, en alzo niet alleen de vesting,
maar ook de geheele Natie, uitgezondert
alleen de beklagenswaardige Landvooge
Pereira door Gods wonderlyke bestie-
ring behouden.

Geschil-Na dit voorval, zo gelukkig afgelo-
len over

pen, vielen ’er groote geschillen tusscher een nieu-

hen , wie men in des overleden Land- wen

voogds plaats stellen zoudc; maar door Land-
20094bestelling en de oproerige doorzetting van
tusschenFerdinand Lopez, wierd, zonder eenig
de Portu-

zins na die gene , dien het volgens het eeten.

algemeene gebruik onbetwistelyk toe-
quam , te zien , Fonseca, zyn groote Tneent

le Fon-makker in ’t verwekken van oproer , van
seca werdzyn banden ontslagen, en op een schan-
in ’t jaardelyke of liever gewelddadige wyze in de
1532.

plaats van Parera als vyfde Landvoogdvyfde
Land-aangestelt, tot tyd en wyle, dat de
voogdonder-Koning van Indiën een ander der-
der Por-

waarts zou goedvinden te zenden.
tugeezen

in Ter-Het eenige , ’t geen ’er onder dezen
nate.Landvoogd gedenkwaardigs voorviel, ii

geweest, dat hy, niet gewillig, maar
Bohejat

gedwongen (vermits de Ternataanen door geraakt in
hun verbod aan hunne onderdanen hen

vryhelt.

alle toevoer van spys benamen) en op
’t uitdrukkelyk verzoek der Koningin-
ne haar haren zoon Bohejat ter hand,
en ook de andere Prinsen, in vryheit
stelde, onder belofte dat zy bezorgen zou,
dat de inlanders, als voren; weder alles
ter markt zouden brengen.

Dus kreeg Ternate, ’t geen nu elf
aren zonder Koning, by minderjarigheit

der Prinsen, geweest was, weder een
vorst, en oppermagtig bestierder, van
welken zy hoopten, dat hy de vervalle
ne zaaken herstellen, en den alouden luister
en heerlykheit aan de Ternataansche
Kroon, die zedert de dood van zyn va-
der Bajang Ullab zeer vervallen was,
weder ophelderen zou, hoewel de uit
komste hunne verwagting niet heeft be¬
antwoort.

Bobejat dan, Bajang Ullah ’s tweede Twee en

twintigstezoon uit de Koninginne (vermits de an
Koningdere uit Byzitten geweest zyn) begon de
van Ter-

zaaken van’t ryk inden beginne van ’t jaar nate in 't
1533 zelf waar te nemen, en wierd alzo de jaar 1533.

twee en twintigste Koning van Ternate.
Aa 2 By
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By zyn bestiering geraakten de Terna-

taansche zaaken tot geen meer rust, dan
zy te voren geweest waren: want door
zyn gestrenge regering, zo over de min-

deren als over de grooten, haalde hy ten
eersten den haat van velen, en inzonder-

heit een onverzettelyken wrok van de
Prinsen van den bloede, en van velen uit

zynen raad, op zynen hals, waar op zy
maar na een bequame gelegenheit wagt
ten, om hem van den ryks-Setel af te
stooten.

Niet lang daar na viel 'er iets voore geen hen volkomen hun oogwit deed
bereiken. Eenige Soldaten waren uit de
hoofd-vesting der Portugeezen op roof
uitgegaan , die van deze en gene Terna-
taanen, niet genegen dit te dulden, op

heeterdaad omgebragt waren. Fonseca,
gehoort hebbende, dat de Ternataanen
zo vele van zyn volk hadden doodgesla-
gen, vernam wat daar de oorzaak af was

De grooten onder de Ternataanen, die
dit streng heerschen van Bobejat al over
lang moede waren, en de gelegenheit,
om zich van hem te ontslaan, nu zo
schoon ziende, beschuldigden eenparig
hunnen daar in t'eenemaal onnoozelen
Koning hier mede voor Fonseca voegen-
de nog verscheide andere lasteringen daar
by, om hem in allen deelen by den Land-

voogd swart, en zo verdagt te maken,
dat zy hem daar door tot een spoedige
afzetting van Bohejat mogten bewegen.

Zo ras de grooten den Landvoogd dit
erigt gegeven hadden, twyffelde hy niet
aan de waarheit, van ’t geen zy hem te
aste leiden; maar bessoot zonder verder
onderzoek, aanstonds hem van den throon
te stooten, en Taberidji in zyn plaats te
stellen.

Dit ging egter (gelyk men wel denken
kan) zo gemakkelyk niet toe : want
schoon Fonseca veele van de grooten op
zyn hand had, zo was Bobejat nogtans
zo ontbloot van vrienden niet(gelyk
dwingelanden ’er tog altyd eenigen aan
hun snoer houden, op welke zy zich
konnen verlaten) of hy was in staat, om
zich daar, immers voor eenigen tyd,
hevig tegen te stellen.

Taberidji, die ondertusschen door den
Landvoogd zeer gedragen wierd, ziende.
dat dit met gemak niet gaan zou, en dat

zyn broeder Bohejat zich in staat van
tegenweer stelde, bereidde zich mede,
zo spoedig als hem mogelyk was, ten
oorlog, en tastte hem met een ontzag-
chelyke magt, door een groot getal
Portugeezen ondersteunt zo voordeelig
aan, dat hy hem, met al zynen aanhang
’t ryk uitjoeg, en dwong na Tidore,
na dat hy omtrent maar een jaar geregeerd
had, te vlugten.

UKS E
Dit verrigt zynde, wierd Taberidji

een zoon van Koning Bajang, by eene
zyner Byzitten gewonnen, weër op
nieuw door Fonseca als drie en twintigste
Koning van Ternate, in de plaats van den
gevlugten Bobejat op ’t einde van ’t jaar
1533. uitgeroepen, gelyk hy ook aan-
stonds met het zelve bewind, als de vo-
rige Koningen, begon te regeren.

Deze voorstelling, schoon aan eenige
grooten zeer aangenaam, beviel nogtans
niet allen, en veel min de Ternataansche

mindere onderdanen: want schoon 2y

den Koning om zyn strenge regering
haatten, zo quam hun nogtans als een
grouwelyke zaak voor, dat zy, overlast
van de Portugeesche Soldaten geleden,
en de zelve volgens hunne verdienste met
de dood, volgens ’t regt der Natie aan
illen tegen zulke roovers gemeen, ge-
straft hebbende, nu hooren moesten, dat
men hunnen Koning, dien zy wisten
daar aan onschuldig te zyn, niet alleen
met de dood van deze Portugeezen be-
chuldigde, maar die daad nog daarenbo-
ven (even, of dat de Portugeezen buiten
eenige reden, of schuld, overkomen was)
als een moord, om hunnen Koning zo

veel swarter, en te meer by zyn Natie
gehaat te maken, opgaf; maar vooral
quam hen dit onverduwelyk voor, dat
men daar uit reden nam, om den Koning
af te zetten, hem uit zyn ryk, zonder
zyn onderzaten daar eens over te hooren,
of na de zaak te onderzoeken, als een

veragtelyk weg teonwettig bezitter,
agen, en Taberidji, even, of dat aan den
Portugeeschen Landvoogd stond, in zyn
laats te stellen.

Dit verbitterde heimelyk veel Terna-

taanen tegen Fonseca, die hem alles quaads
nier over toewenschten.

Hy had ook zedert dien tyd niet veel

rust in zyn bestiering, ja zelf niet in zyn
gemoed; ’t zy dat hem zyn gewisse over
die, en andere buitensporige daden.
knaagde, ’t zy dat hy zyn eigen volk
waar onder hy bespeurde dat hy veel
vvanden had, niet al te veel vertroude.
Vele van hen, die onrechtvaardig voor-
by gegaan waren in ’t maken van een
Landvoogd , hadden zich niet ontzien
hem openbaar te verwyten , dat hy de
voorname oorzaak was van Pereira ’s

onnoozele dood, diens bloed tegen hem
om wraak riep, dat ook hy oorzaak was
van ’t gevaar waar in by ’t verlies van
de hoofd-vesting ook hun aller levens
pyna geweest waren, en eindelyk dat hy
een onregtvaardig bezitter van de Land-
voogdy, en op geen wettige wyze daar
toe gekoren was, maar als hoofd der
oproermakers door de oproerigen met
geweld, en tot nadeel van die 'er het
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A

naaste toe geregtigt was, zich daar in-
gedrongen had.

Aldus dan zyn vyanden van buiten en
binnen hebbende, vertrouwde hy byna
nog Ternataanen nog Portugeezen. Het
zy by nagt, of by dag, men vond hem
noit zonder wapenen; die hy niet ge-
woon was af te leggen, zedert zyn staat
zo aan ’t waggelen geraakt was. Hy
nam niets met zyn linkerhand aan, of hy
had de regter klaar om van leer te trek-
ken; ja 't scheen , dat hy, alleen en
zonder menschen zynde, nog ongerust
bleef, en als voor de schaduw der boo-
men zidderde, dewyl men hem menig-
maal, zonder eenige reden, zeer verbaast
herwaards en derwaards omkyken zag;
een kiaar bewys, dat het van binnen
haperde, en dat zyn gewisse hem den
grootsten onlust baarde ; ’t geen men ook

daar uit afnam, om dat hy dikwils alleen
gaande, menigmaal schreyende gevonden
wierd, misschien over zyn slegten staat,
en den tegenspoed in zyn regering; die,
na allen schyn, meer tot zyn voordeel
kon geweest hebben, dewyl hy den
vryen handel voor ieder een, zonder zich

aan Koning Johan ’s bevelen te houden,
weder open gestelt had.

Onder zyn bestiering liep ook alles in

’t wild; naar de krygszaaken wierd niet
gezien; de vesting-bouw bleef, zedert
Percira ’s dood , weër steeken, aan de
belangen des Konings wierd niet eens
gedagt , de geregtigheit niet gehand-
haafd, de inlander gestadig verongelykt,
en die daar over klaagde, maar hier of
daar mede beschuldigt en dikwils onnoo-
zel of ter dood gebragt, of, by een ge-
nadiger handeling, in een zware boete
geslagen.

Al deze zaaken by een, en de haat van
velen onder zyn eigen Natie, waren oor-

zaak, dat 'er zware klagten over zyn
gedrag aan den onder-Koning van Indien,
Vugnez de Cunha, gedaan wierden, die
een ander in zyn plaats zond. Deze
was vristan d'Ataido, die in den beginne
van den jare 1534. zesde Landvoogd der
Portugeezen in Ternate gekoren werd.

Fonseca gaf hem ’t bewind zeer gewil-
lig over, en stelde hem even na zyn
komst de sleutels der vesting in handen.

Zo ras en had hy zyn intrede niet
ofgedaan, en de bestiering aanvaard,

deze en degene Ternataanen, die met
welvan Koning Taberidji nietregering
tydgedient waren, zogten van tyd tot

hem by den Portugeeschen Landvoogd
verdagt te maken, en quaad zaad te
zaajen. En dit kreeg ingang by den
nieuwen Landvoogd, die van dien tydt
af aan gelegenheit zogt, om hem den
voet dwars te zetten.
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Zo ras hadden de Ternataanen, die op 1534
hoop van verandering ten hunnen voor- Hy werd

waarlykdeele hem gaarne van kant, en een ander
beschul¬in zyn plaats zagen, dit niet gemerkt,
ligd.of zy wisten, door zommige daar toe

opgemaakte schelmen, hem by d'Ataido
aan te klagen, dat hy niet alleen voor had
met behendigheit meester van de Portu-
geesche hoofd-vesting te worden, maar
ook hem zelf, om te beter daar toe te
geraken, uit een hinderlage te doen ver-
moorden, en al de Portugeezen te doen

ombrengen, op dat hy daar door gele-
genheit krygen mogt, om zich van 't
ok der Europeische vreemdelingen te
ontslaan, en de Ternataansche kroon

weer tot haar oude onafhankelykheit te
brengen.

Deze beschuldiging, by den Land-
d’Ataido

voogd te ligtvaardig tot nadeel van dien jeeft dit

24oct.ongen en onschuldigen vorst gelooft
was oorzaals, dat men middel zogt, om
Taberidje onder een goede voorwending
in de vesting te lokken. Hy, by zichLokt

hem in dezelven geenes quaads bewust, en op geer
esting,aanssag tegen zyn perzoon verdagt,

en zet

quam vrolyk de vesting in; maar zo haast hem in de
hy d'Ataido genadert was, wierd hy in boejen.
de boejen gezet.

Hy eischte van den Landvoogd reden. Vergeef-

schewaarom men hem zo handelde; d'Atzido
moeite

gaf ze hem. Hy daarentegen betuigde
van Ta¬

hooglyk en met veel fierheit hier niet- beridij

af te weten, en zich, zo het waar was om vry te

geraken.alle straf te willen onderwerpen, die men

een man van minder rang, dan hy, zou
mogen aandoen. Als hy zag, dat al zyn
ernstig betuigen en ontschuldigen te ver-
geefs was, zogt hy den toorn van den
Landvoogd tegen hem, door minnelyke
bejegeningen en beloften neder te zetten.
Ook dit hielp niets tot zyne vryheit; Hy werd
maar d'Ataido zond hem met een tamely-

na den

ke wagt van krygsknechten na den onder- onder-

KoningKoning van Indien.
van In-Zo ras was hy tot Goa niet aangeland,

diën ge¬
of Nugnez de Cunha onderzogt Taberidjizonden.

s zaak zeer naaukeurig, en bevond den Vry ge-
vorst t’eenemaal onschuldig aan ’t ver- sproken,

eu we-Hyrraad, waar mede hy betigt was.
deromzond hem dierhalven ten eersten te rug
gesan¬

na Ternate, om weder in zyn vorig be- den.
testier, en Koninklyk gezag, herstelt

werden.
Ten dien einde vertrok die vorst dan

in den beginne van’t jaar 1535. van Goa,
in gezelschap van zyn moeder, die,
haaren zoon, toen hy van Ternate ge-
zonden wierd, niet willende verlaten,
zich met hem op de reize begeven had;

ook waren verscheide Hovelingen hem
mede gevolgt, van voornemen hunnen
vorst, die zy wisten dat onnoozel beschul¬
digt was, in zyn ongeluk by te blyven.
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Maar zo ras hy met hun te Malakka

1534
Stierftot gekomen was, trof hem een ziekte
Malakka, waar aan hy aldaar stierf. Hy had zich
Christen voor zyn vertrek van Goa laten doopen,
gewor- en was van een Mohhammedaan eer
den zyn- Christen geworden; maar (mynes be
de.

dunkens ) met zo een goed hert, en even
zodanig, als Henrik de vierde, Koning
van Navarre, de Roomsch-Catholykt
Leere omhelst heeft, te weten, om de

Kroon, en niet om den Godsdienst
gaverDe Portugeezen ondertusschen
gelykzeer breed van zyn bekeering op,

zy ook van andere bekeeringen, by
d'Ataido ’s tyd op de kust van Moro,
aan de uiterste Noordzyde van Gilolo,
voorgevallen, en waar van wy op een

andere plaats breder zullen spreken, een
grooten ophef maakten.

In dat zelve jaar had de PortugeescheHair
werd in’t Landvoogd ook een ander in Taberidji 's
jaar 1535. plaats tot vier en twintigste Koning ver-
vier en heven, dewyl hy vasten staat maakte
twintigstedat hy daar noit weer van daan ko-Koning

men zou.van

Ternate Deze was Hair of Hairon, van de
Ternataanen gemeenelyk Heiroen Dyami¬
loe, en by Jarricus , Aérius genaamt;
een zoon van Bajang Ullah uit een Ja-
vaansche Byzit

Wanneer d'Ataido hem door zyn lyf-Schrikke-
lyke daac wagten liet afhalen, om hem als Koning
der Por- voor te stellen (want zo verre waren de
tugeezen Portugeezen nu al in magt gevordert,
omtrent

dat zy daar Koningen af en aansteldenKoning.
moeder. zo wilde zyn moeder, voor zyn leven

niet zonder reden bedugt, hem niet later

volgen, verzoekende, dat men hem tog
maar voorby gaan, en in zyn voriger
staat by haar laten zou; maar zy, in de

plaats van daar na te luisteren, scheurden
den jongen Prinse, dien zy vast hield
uit haar armen, en wierpen haar, die

Die zy
een jammerlyk gebaar om haren zoor

van bo
maakte, door een onbegrypelyke woedeven nede

uit een tegen haar aangezet, van boven nede
venster uit een van de vensteren harer wooning
werpen.

te pletteren.
Zommige zyn van oordeel , dat zy

tegen haar zo verbitterd waren, om dat
zy wisten, dat zy, een Mohhammedaanst
zynde, haar zoon gestadig afried vriend-
schap met Christenen te houden, of ook
om de Kroon van hun land t'aanvaarden.

onder voorwending, dat het hem, ge
lyk zyn broeders, gaan zou; en dat zy
haar op zekeren dag over die zaak teger
haar zoon met allen ernst hebbende
hooren spreken, om hem dat af te raden

zy daar op zo verwoed wierden, dat zi
deze onmenschelyke daad aan haar uit
voerden. Het zy dan waarom zy het
deeden, het is ons genoeg, dat het zekei
is, dat zy het gedaan hebben.

U KS E
Dit schrikkelyk stuk deed hen niet

alleen van al de Ternataanen, maar ook
van al de omleggende Koningen en vo
ken, verfoeid worden. Al de oude smaad

heden, en ontelbare verongelykingen
die de tyd al eenigzins gesleten had,
quamen nu teffens weër met zulk een
bittere herdenking hen te binnen, dat hun-
ne dagelyksche gesprekken als opgepropt
waren van vervloekingen, die zy toe-
wenschten aan die trotze en ondragelyke
Natie, die, daar ze nog zo onlangs of
een stroowisch was komen aandryven,
en uit medelyden daar ingenomen en ont

fangen, zich zo hoogmoedig nu dorst
verstouten hunne Koningen af te zetten,
en aan te stellen, na haar welbehagen,
en de ingezetenen een jok voor alle
eerlyke lieden ondragelyk, op den hals
te leggen. Alleen hield Hair, die nog
jong, en in handen der Portugeezen was
zich stil, en bleef met eenige weinige by
de Portugeezen.

Hier by quam nog een ander voorval
’t geen niet weinig hielp om de omleg
gende vorsten, en ingezetenen der nabu
rige eilanden, tegen hen te verbitteren.

Zekere Pinto was van d'Ataido met

een vaartuig gezonden, om Mangindanao
en andere daar omtrent gelegene eilanden,

nader te ontdekken ; alwaar gekomen,
en wel ontfangen zynde vertrok hy na
een ander niet ver van daar gelegen
eiland, Sarangani, diens Koning hem zeer
minnelyk bejegende, en met hem een
verbond, onder ’t wederzyds drinken van
een teug bloeds, volgens de wyze zyns
lands, maakte. Deze inlanders hier op
ten vollen gerust, maakten niet de minste
zwarigheit om nu by Pinto, en de andere
Portugeezen, die zy als hunne vrienden
aanzagen, op hun vaartuig te komen;
maar zo ras en waren zy daar niet wat

binnen geweest, of Pinto liet verscheide
van hun beneden werpen, van voorne-
men zynde hen weg te voeren.

De inwoonders gisten dit niet alleen

uit het agterblyven van hunne lands-
genoten, die zy wisten, dat na Pinto ’s
vaartuig gegaan, en niet wederom geko-
men waren; maar een van deze aange
houdene lieden (terwyl de andere gevat,
en als de beesten na beneden geworpen
wierden) kreeg gelegenheit, om over
boort te springen, en zyn Koning de
droevige tyding van deze trouwlooze
menschen- dievery te brengen

Deze vorst, met zeer veel reden ten
hoogsten tegen de Portugeezen ontsto
ken zynde, liet aanstonds zyn vaartuiger
in zee brengen, en met gewapende man
nen voorzien.

Deze lieden vielen als verwoed op he
Portugeesch vaartuig aan, en zouder
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1534. buiten allen twyffel daar meester af ge-
worden zyn, byaldien ’er niet een zwaare
storm opgekomen was. Dit onweer
scheidde hen wel van een, maar bragtGeraar

van ondertusschen Pinto ’s vaartuig in het
Pinto uiterste gevaar van te vergaan, zodanig,

dat zy, genoodzaakt zynde al hun ge
schut, op dat het vaartuig weër ryzen
mogt, over boord te werpen, ter naau

wer nood nog weer in Ternate quamen,
nog eenige weinige voorraad, die, hoe
wel slegt, byzonder wel quam, mede
brengende.

Al de On deze, en diergelyke oneerlyke
Molukze, stukken meer wierden de gemoederen
en Pa¬

tegen hen z0 onverzoenlyk verbittert.poasche
dat alle de Molukze Koningen een een-Koningen

besluiten parig besluit namen, om de Portugeezen
de Portu- zelykelyk uit te roejen.
geezen Ten dien einde zonden zy niet alleenuit te

gezanten over en weder, en maaktenroejen

met de Ternataanen, die al lang daar na
gehaaket hadden, een algemene t'zamen-

zweering tegen hen ; maar zy wisten
ook al de Papoasche Koningen mede daar
toe over te halen, om al de Portugeezen,
die nu wyd en zyd verstroit waren, aan
hun aller regtvaardige wraak op te offeren

De wyze Zy vonden dan voor hun allen het
welke z1 zekerste, hen voor eerst (gelyk meer
beraame

maals gédaan was) allen toevoer enhadden.

mond-kost, om hen daar door uit te

hongeren, af te snyden
Indien dit nu al niet gelukken wilde,

namen zy, als een tweede middel, voor,
al de vrugt-boomen om te houwen, en
met al het hunne de Negry te verlaten,
op dat, dewyl zy die van hen doodelyk-
gehaate Natie niet door geweld van
wapenen verdryven konden, zy hen door
deze twee middelen mogten noodzaken
cen land, dat zo verwoest, en daar ge-
brek van alles was, van zelfs te ruimen

Dit 20 beraamt zynde, wierd de oor-De Ter
log eerst door die van Ternate begonnen.nataanen

beginnen Na dat zy, zo behendig, als hen moge-
den oor¬ lyk was, al hun goederen geborgen had¬
log eerst

den (om tog den vyand niet den minsten
buit over te laten) vertrokken zy geza-
mentlyk voor ’t aanbreken van den dag
uit de Negry, of het opene vlek van
Ternate

D'Ataido had dit zo ras niet vernomen
Vlugten

of hy liet hen vervolgen, en met dena de

bosschen minnelykste beden en beloften verzoeken,
dat hun beliefde wederom te komen;
maar al zyn vleyeryen, en smeekingen,
waren te vergeefs. Van al de Ternataa-

nen was ’er niemand, dan Koning Hair,

met weinige grooten, en eenige van de
geringste zoort, by hem gebleven

Zy begaven zich eerst na de zee-
plaatzen, die het verste van de hoofd-
vesting af lagen, en wanneer de Portu-
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1534.geezen met vaartuigen hen daar quamen
bespringen, namen zy de vlugt na afge¬
legen bosschen, en tot ontoegankelyke
klippen. Van daar quamen zy nu en dan Zy over¬
uit hunne schuilhoeken, en overvielen alvallen al

de Portu-de waterhaalders, en houthakkers, die
geezende Portugeezen, om drink-water en die onder

brand-hout, uitzonden. En op dat hun be¬

reikd'Ataido wel ten vollen vast stellen mogt
komen.dat zy niet in den zin hadden vrede mei

hem te maken, zo ontzagen zy zich ook
niet hun cigen Negry, of ’t vlek Terna Verbran-
te, met veel schoone Portugeesche hui den de

Terna-zen, die daar in waren, aan alle kanten ir
taanscheden lichten brand te steken, en daar doo
Negry.

tot den grond toe alles te doen afbranden;
’t geen, by een schielyken en t'eenemaal
onverwagten inval, zo gezwind toeging,
dat 'er gansch geen blusschen aan was, te
meer dewyl zy dat op een tyd, dat het
zeer sterk waaide, in ’t werk stelden.

Byna op dien zelven tyd quamen ookBeweging
hunrieial die andere misnoegden, met hunne ver-
Bondgebondene volkeren in de wapenen er
noten.overvielen de Portugeezen aldaar die

van geen quaad de minste gedagten had¬
den, zo schielyk, en met zo groot een

magt, dat zy niet in staat waren hen te
wederstaan

Op de kust van Moro, op ’t Noorde- De kuft
van Morclykst gedeelte van Gilolo, of Halamahe
erd

ra, gelegen, rechtten de inlanders eer
aangetast.

schrikkelyk bloedbad aan. Onder ande-
ren bleef daar ook Simon Vaz , een
voornaam Priester, die daar gestelt was En de

Portu-om hen in de Room-Catholyke Leere,
geezendaar nog niet lang geplant, meer en meer
aldaar

te versterken, en hoewel Franciscus Al- zeer mis
varcz ’er ’t leven niet liet, zo quam hyhandeld.
nochtans niet, dan doodelyk gewond,
uit hunne handen, en had werk, dat hy
ter nauwer nood met een Praauwtje, of

klein vaartuigje, in Ternate aanlandde.
Catabru-Catabruno, onder-Koning van Gilolo.
no brengt(van wiens aanslag tegen ’t leven van den
zyn eigenjongen Koning van dat eiland , diens
vorst

Momboir hy was, wy bevorens iet aan door ver-
gif om,geroert hebben) meende, dat nu de regtt
en werptgelegenheit, om zich meester van’t ryl
zich tot

te maken, by deze algemeene beroerinc Koning
geboren was. Hy stelde dat godloo:op-
stuk ook in 't werk, bragt dien jongen
vorst met vergif om, en maakte zich
volkomen bezitter van dat ryk.

Dit verrigt hebbende, begaf hyzich Brengt
met een groote vloot na de kust van geheel

GiloloMoro, regtte te Momoja gruwelyke
ondergeweldenaryen aan, vervolgde de nieuy
zich

bekeerden (waar van wy onder de zaaken
van den Godsdienst breeder zullen hande-

len) met veel bedreiging en wreedheit
om hen weer Mohhammedaansch te doen

worden, (’t geen hem ook van allen.
uitgezondert van den Koning van Momoja,

ge-
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gelukte) en wierd dus volslagen opper
heer van dat geheel eiland, een van de
grootste, daar om strecks gelegen.

De Portugeezen noemen dit den Mo¬
lukzen Vesper (in vergelyking van den
Siciliaanschen, om dat, schoon de zaak

in allen deelen dien uitslag, als in Sicilien,
niet had , het ondertusschen die inlanders

meer aan bequame gelegenheit, dan aan
wil, om het daar toe te brengen, ont
brak; en ten ware zy de hoofd-vesting

in Ternate tot een plaats van tegenweer
gehad hadden, het zou ’er met der daac
toe gekomen, en ’t ontwerp der inlan-
deren in allen deelen beant woort hebben.
Dus verre waren zy wel hier voor be-
vryd, dat zy niet alle te gelyk van hen
omgebragt konden worden; maar onder¬
tusschen zaten zy in een benaaudheit, die
velen wel met de dood zouden hebben
willen verwisselen.

Hoe bekommerlyk al dezc zaaken nu
d'Ataido voor quamen, is ligt te bevroe
den. Hy kreeg geen ontzet uit Indien

alle voorraad wierd hem door den inlan-
der afgesneden, ’t gebrek in de vesting
nam dagelyks hand over hand toe, zoda-
nig dat een maat Ryst nu reeds twintig
maal zo veel, dan te voren, gelden
moest.

Hy was met de zynen in die vesting als
opgesloten, of belegert, durvende niet
een Soldaat om lyftogt te zoeken, geen
waterhaalder, of houtkapper na ’t bosch
zenden, vermits geen der uitgezondenen

weer te voorschyn quam, een vast bewys
dat zy van de Ternataanen (die niet ge-
woon zyn voor de vuist te vegten, maar

hier of daar uit een hinderlage met pyl en
boog hunne vyanden waarnemen) om-
gebragt, en hunne hoofden in zegepraa
mede gevoert waren.

Het nypend gebrek was oorzaak, dat
het volk tegen den Landvoogd, gelyk
gemeenelyk in zulke voorvallen gebeurt,
geweldig morde, en ’t niet wederkomen
van hunne makkers deed hen, schoon hy
’t hun gebood, en de noodzakelykheit

klaar toonde, weigeren, buiten de hoofd¬
vesting te gaan; maar wanneer nu de

weinig aangebragte voorraad van Pinte
al mede weg, de bezetting door zwaren
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hongersnood zeer gemindert, en het al-

dus tot het uiterste gekomen was, quam
er weër een lugtie door een matig ont
zet , ’t geen als uit den Hemel viel
Simon Sodreo bragt eenigen voorraad,
met een tamelyk getal van krygsvoll-,
van Malakka voor den Landvoogd van
Ternate mede. Dus was Leiden voor een

tyd ontzet; ’t geen hen ook aanstonds
den moed deed groejen, om, door iet

gewigtigs te ondernemen, hunne vyan-
den tot reden, en de verwarde zaaken
weër tot vorigen staat te brengen.

Zy stelden dit ool ten eersten in1

verk, en hadden ’t geluk van, by ver-
scheide uitvallen, Toroeto, een vesting
van redelyke sterkte, Calamatta en eeni-
ge andere kleine plaatskens , als zonder
slag of stoot te veroveren. Dit gaf hun
weer een kleinc ademhaling, zo dat zy
hier door gelegenheit bequamen, om nu
en dan zich zelven weër van cenigen
voorraadt , dien zy by de vyanden von-
den, te voorzien; maar het duurde niet

lang, of alles begon hun weder tegen te
loopen.

Zy kregen in ’t jaar 1535. weder or
nieuw gebrek aan mond-kost, en anderen
noodigen voorraad. Hun volk begon
ook weer geweldig te verminderen.
voornamelyk by een slag ter zee tegen
de Tidoreezen, daar zy in ’t eerst deer-
lyk klop kregen; en, na den stryd hervat
te hebben, volkomen uit de zee geslagen
wierden. Dit zag 'er nu zuurder uit,
dan oit te voren, en verhoogmoedigde
den trotzen Tidorees, en moedigen Ter-
nataan zodanig, dat zy de Portugeezen
veel naauwer, dan oit, in hunne hoofd
vesting opslootten.

In dezen bedroefden staat, waar in zy
nu nog te land, nog ter zee, ’t aller-

minsten uitregten konden, bleven zy een
geruimen tyd belegert, en hielden dit
tot groote verwondering, en van den
inlander, en van hun zelfs, meer door
een onbegrypelyke goedertierenheit Gods,
dan door hun eigene kragten, zo lang
gaande , tot dat 'er eindelyk volkomen
ontzet, met den vervanger van d'Ataido

quam opdagen.
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TWEEDE BOEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

E onder-Koning van Indien is niet in staat om hen ontzet te zenden. ’t Geen by
egter na vermogen doet. Antoni Galvaan word door den Koning tot d’Ataido s
vervanger gekoren. Verirekt na Coetsijen. Komt behouden in Ternate, en word als
zevende Portugeesche Landvoogd in Ternate ontfangen. Deftige hoedanigheden van
Antoni Galvaan. En zyn eerste verrichtingen. Sterkte van ’t leger der verbondenen
tegen de Portugeezen. Zy versterken Tidore. Galvaan laat hen tot vrede noodigen.
Dien zy veragtelyk afslaan. Waar op by besluit hen aan te tasten. Vertrekt met de
schepen na Tidore. Land met drie honderd man. En word van den vyand ontdekt, en
eerst van Bohejat aangetast. Dien hy tegen trekt, en, na dappere tegenweer, slaat.
Bonciat s dood. Galvaan dryft den vyand op de vlucht. Wint de sterkte. En ook de
stad Tidore. Die hy beide verbrant. Krygt veel gevangenen. Galvaan laat de Koning
van Tidore tot vrede noodigen. Welken die vorst aanneemt. De voorwaarde van dien.
Galvaan trekt met zyn vloot van Tidore, om Catabruno aan te tasten. Word door een
storm in zyn voornemen belet. Oproer van eenige Soldaaten tegen Galvaan. Die hen
zoekt ter neder te zetten; dog te vergeefs. Zy gaan t'zeil, en verlaten hem. Zonder
oit daar over gestraft te zyn. Galvaan brengt de Ternataanen allengs weër aan de
hoofd-plaats. Zy veragten Hair, en willen Taberidji als hunnen Koning hebben.
Met aanbieding, dat Galvaan hen endertusschen regeeren zou. Aanmerking over die
aanbicding. Men moet noit een ander zyn minnares, of ryk, aanbeveelen. Eenige
voorbeelden daar van. Zeldzaam voorval van den Heer Johan van Dam, Landvoogd
van Amboina, en zyn Bruid. Galvaan slaat die aanbieding edelmoedig af. Door zyn
beleid, en miltdadigheit, doet by al de Ternataanen wederkeeren. Hen Hair goedkeuren,
en herstelt daar door de vervallene zaaken. Hy maakt vrede met de Koningen van
Batsjan, en Gilolo. Zyn vordere nuttige handelingen. Der inlanderen ontzag, en
liefde voor hem. Hy verslaat een magtig zee-roover door Fernand Vinaigre. Herstelt
de zaaken van hunnen Specery-handel, zo in Amboina, en Banda, als in de Moluccos.
Door ’t zenden van een vloot na Amboina onder Jacob Lopez d’Azevedo. Die de kust
van Hitoe onder de Portugeesche Kroon byengt. Hy zend Focatia na de Papoesche
eilanden, en brengt die Koninkjens onder ’t Portugeesch verbond. De Molukze
Koningen verzoeken aan Johan den derden, hem voor zyn leven daar te laten. Dog
dat loopt te niet, en hy word vervangen. Georgio de Castro word agtste Portugeesche
Landvoogd in Ternate. Groot verval der zaaken onder hem na Galvaan 's vertrek.
De Ternataansche Koning Hair nader beschreven. Onder hem wordt de Portugeesche
vesting voltoit. Die van Tidore laten de Portugeezen ook een vesting bouwen.
t Geen Hair verbittert. Die vrede met die van Gilolo maakt, en hun Heer word.
Jordan de Freitas vervangt, als negende Portugeesche Landvoogd in Ternate, de Castro.
Zes Spaansche schepen komen van Mexico, om de Moluccos te veroveren. Begeven
zich onder die van Tidore. Geven zich over aan den Portugeeschen Zeevoogd, Ferdi-
nand de Sousa. Met welken zy ook in Amboina komen. Dood des Spaanschen Zee-
voogds. Xaverius komt in Ternate. Even na Koning Hair ’s gevankelyke vervoering
na Gou. Die van verraad beschuldigt; dog onschuldig wederom gezonden, en herstelt
word. Die zedert zich aan de Portugeezen zocht te wreeken. De Freitas gevangen na
Goa gevoert, en Bernardyn word voor eerst tiende Portugeesche Landvoogd van
Ternate in ’t jaar 1547, en komt als vaste Landvoogd in ’t jaar 1553. nog voor.
Moejelykheden met den vorst van Gilolo. De Sosa wint zyn vesting, en krygt hem
gevangen. Die zich zelven vergeeft. Zyn zoon vervangt hem als Koning van Gilolo.
Hair een bitter haater van den Christen Godsdienst. Hy zend Laulata om Amboina te
veroveren. Die verscheide dorpen onder Ternate brengt. Misslag van Jarricus over dien
perzoon. Laulata geraakt in Amboina aan zyn einde. Henrik de Zaa brengt die
dorpen weer onder Portugal. Nieuwe onrustigheit van Hair. Hy laat de Koningin,
ja de Portugeezen zelfs, niet ongeraakt. Waar over zy hem in ’t jaar 1565. in zyn
Paleis vermoorden.

Bb DeI. DEEL.
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E onder-Koning van Indien.
Nugnez da Cunha, wist door

verscheide berigten wel, in
hoe droevigen staat de Mo
lul-ze zaaken stonden; maa

hy had voor de stad, en de vesting van
Diu, die hy wist dat met een beiegering
der Turken door een magtige vloot van
Suez, een voorname haven der roode zee,
gedreigt wierd, zo veel bekommering,
dat hy zich niet al te veel van volk,
dewyl deze plaats als de sleutel van In-
diën was, ontblooten dorst. Evenwel
aan de andere zyde overwegende, hoe
veel zyn Koning aan de Moluccos gele-
gen was, vond hy geraden d'Ataido,
niet alleen zo veel ontzet, als hem mo-
gelyk was, maar ook een vervanger, vol
gens ’s Konings last, toe te zenden
Dit was wel zyn besluit; maar ’t voor-
naamste, te weten geld, ontbrak hem
meest. Nogtans liet hy na vermoger
ten eersten alses vervaardigen, en gaf aan
Antoni Galvaan kennis, hoe de Koning
hem de Landvoogdy van Ternate opge
dragen had.

Uit liefde tot zyn vorst, die in dien
bekommerlyken tyd een ongemeene goe
de keure aan hem gedaan had, en uit een
innerlyke zugt tot den welstand van ’t
gemeene best, nam hy dat aan; nie
tegenstaande hy wel wist, in hoe jam-
merlyken staat daar alles stond, en in
hoe groot een gevaar hy zich begaf;
maar, ’t geen hem voor al nog in tyds
had konnen doen aarselen, was, dat hem
nog volk, nog voorraad, zo van mond
kost, als andere dingen, nog geld (de
voornaamste zenuw des oorlogs) mede
konden gegeven worden.

Dit deed hem dit ampt egter niet van
de hand wyzen, maar in tegendeel zyn
eigen middelen, by dezen hoogen nood,
ten dienste van zyn Koning aanspreken,
en dewyl hy een zeer ryk man was, voor
zyn gelé krygsvolk huuren, mondkost,
en andere noodzakelyke dingen, die hi
oordeelde daar den meesten dienst te zul-
len doen, koopen, en ook eenig vrouw-
volk mede op reis nemen, ten einde de
vyanden te meer de hope, van de Portu-
geezen te doen uitsterven, te benemen,
en alzo met ’er tyd afzetzels van hun ei
gen volk te krygen.

Dus van alles voorzien zynde, vertrok
hy van Coetsjien , gierde (volgens der
Portugeezen gewoonte) op Malakka
aan, en quam zo, over Borneo, behou¬
den in Ternate.

Zo dra was hy niet ten anker geko¬
men, of hy wierd, niet alleen van den
Landvoogd, en al ’t krygsvolk, maar
zelf ook van de Priesters, met vreugde-
liederen, en heilige gezangen, zeer
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statelyk ingehaalt, en met zo veel gene
genheit behandelt, als zy aan zo grooten,
en als uit den Hemel zo gunstig en tydig
verschenen verlosser zouden hebben kon¬

nen bewyzen.

Hy nam ten eersten 't bewind van

Tristan d'Ataido over en wierd in de
maand April des jaars 1537. als zevende
Portugeesche Landvoogd van Ternate
voorgestelt.

Zo ras had hy den voorraad niet te
land doen brengen, of hy schikte of
alles nette order. Over de Hal- en an
dere waaren, stelde hy Overlieden, en
opzienders, die zorge moesten dragen,
dat alles behoorlyk te krygen, en voor
een redelyken prys te bekomen was
Even zo liet hy ook, als een Godvrug-
tig bestierder, zyn gedagten overde

zake van den Godsdienst gaan, en gaf
aan den Stedehouder (Vicaris) des Bis-
schops ten dien einde de nieuwe beve-
len van den Portugeeschen Kardinaal Al-
fonsus over

Zyn gansche regering door gaf hy on
gemeene blyken van byzondere Godvrug-
tigheit, en voortzetting van den Gods-
dienst (gelyk wy op zyn plaats zullen
toonen) van minnelykheit, en regt-
vaardigheit in 't behandelen van de

menschelyke zaaken, en van een gade-
looze liefde tot zyn Koning, en des zelfs
belang.

De krygstugt herstelde hy tot verwon-
dering, en bragt die verwilderde los-
bollen, zo door vriendelykheit als door
gematigde strengheit, die hy beide tot
zroot ontzag byzonder tydig wist te
mengen, tot zulk een onverwagte beda-
ring en gehoorzaamheit, dat zy veel eer
bescheidene en beleefde Borgers , dan
Soldaten, geleken.

Noit is 'er een Landvoogd onder
hen geweest, die met meer ernst de
gerechtigheit handhaafde, en die, zo
door die deugd als door zyn rekkelyk-
heit, meer genoegen aan al zyn onder-
zaten gaf

Geen minder zorg droeg hy voor den
vorderen opbouw der vesting, zo verre
de tyd en nood toeliet.De preuven,
die hy van zyn dapperheit, en meed,
tegen zyn vyanden gaf, overtroffen zeer
verre den pligt van een Landvoogd, zich
zelven noit ontzien hebbende, nevens
een gering Soldaat ter wagt te gaan, zo
om ’t gemeen volk aan te moedigen, als
wel byzonder om altyd een wakend oog
over alles te houden, en dus te gelyk de
pligt van een wakker bestierder, en veld-
heer, waar te nemen, volgens de taal
van Agamemnon by Homerus in zyn
Pliad. B.
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Dat is :

Den vorst betaamt het niet den ganschen
nacht te ronken,

Den raadsman, aan wiens zorg men vol¬
keren vertrouwd ;

Dien t al bevolen is. Men eischt in hem
de vonken

Van een doorzichtig oog, ’t geen volkeren
behouwd.

Menigmaal zag men hem, daar maar
iets van gewigt te doen was, eerst op
den wal, en den voorsten in veel uitvallen,

zonder eenig gevaar te ontzien; ’t geen
hem by de Soldaten zeer bemind, en by
den vyand gevreest maakte.

Ondertusschen hadden de Bondgeno-
ten , vyanden der Portugeezen, meer
dan vyftig duizend man byeen gezamelt,
en den ouden Koning Bobejat, die mede
in dat leger was, beloofd in zyn ryk te
herstellen.  Met deze magt van volk
waren zy op, en omtrent Tidore geko-

Zy hadden die Negry met wal enmen.

gracht omringt, en daarenboven op een
hooge rots, die boven dezelve lag, een
voorname sterkte gebouwt , van welke
zy de Portugeezen, inzonderheit die uit
visschen gingen, veel schade toebragten

Dit stond Galvaan gansch niet aan,
die, vreezende dat dit wel een langen

oorlog zou mogen geven, waar door hy
by versoop van tyd in den zelven nood,
als d’Ataido (inzonderheit wegens gebrek
van volk tegen zo groot een menigte van
vyanden) zou konnen geraken, vond hy

goed een proeve te nemen, of men niet
tot een verdrag zou konnen komen.

Ten dien einde zond hy eenigege
zanten na Tidore, en liet alle de tegen
hem verbondene vorsten minnelyk ver-

zoeken, de vorige geschillen door een
prysselyken vrede by te leggen en te ver-
geten; maar ’t was zo verre van daar,
dat zy dit zouden aannemen, dat zy in
tegendeel , daar door ten hoogsten op-
geblazen, deze gezanten met zeer vee
veragting, en met een vervloeking van
den Portugeeschen naam , wederom
zonden.

Galvaan de hartnekkigheit van dit
volk ziende, nam daar op een kloek-

moedig besluit van dien hoon niet onge-
wroken te laten. Na een ernstig gebed
tot God uitgestort te hebben, liet hy al
zyn vaartuigen, die hy by een krygen
kon, tot zynen aanslag vervaardigen.
Hy had vier groote schepen en eenige
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mindere vaartuigen. Deze bemande hy
met omtrent vier honderd welgewapende
lieden, waar onder honderd en zeventig
Portugeezen waren, de overige beston-
den, of uit Koning Hair met weinige
Ternataanen van aanzien, die by hem
gebleven waren, of uit ander slegt volkje,
en eenige slaven der Portugeezen. Hy
liet den vorigen Landvoogd, Tristan d'A-
taide , benevens eenige van zyn beste
vrienden, in de vesting, om die by zyn
afwezen te beschermen, trok zo regt op
Tidore aan, en quam, zonder iet quaads

te ontmoeten, een pyl-schoot van daar
ten anker.

Van daar bezag hy die Negry, en
nam acht op haar gansche gelegenheit,
terwyl hy 't op strand van gewapende
vyanden zag grimmelen.

Dit tot zyngenoegen gedaan hebbende,
vond hy met zynen raad goed, den cer-
sten aanval op de sterkte, die op die rots
boven de Negry lag, te doen. Hier toe
koos hy honderd en twintig Portugeezen,
en twee honderd andere Soldaten, uit,
terwyl de overige, die op de schepen,
en vaartuigen bleven, den vyand door
hunne gedurige bewegingen, in schyn
van hier en daar te landen, zouden bezig
houden.

Na dat hy dit wel bestelt, en door
een van de gevangenen een net berigt van
alles, ook van den weg, dien hy houden

moest, bekomen had, trad hy den een

en twintigsten van Winter-maand des
jaars 1537. omtrent de vierde nagt-wakc
wat ver van Tidore te lande, en trok

zeer stil, meest door ’t bosch zyn weg
nemende, naar den top des bergs, met
langzame schreden, om zyn volk niet te

veel door ’t opklimmen af te matten.

Dus hadden zy al een fraai rak afge-
egt, wanneer de dag begon aan te bre-
ken, en hun aanslag, door ’t schitteren
van de Son op hunne helmen, en wape-
nen , den vyand openbaar te worden

Aanstonds was daar alles in rep en roer
en een geschreeuw ter wapen , dat 'er de

bergen af daverden, en het bosch van we-
dergalmde. Elk met een vaste hope van
een gewenschte zege over zo kleinen ge-
tal vyanden, als zy nu recht gewaar
wierden, bezet, repte zich, zo veel hy
kon, om de eerste by den buit te zyn,
die hen (na hunne gedagten) niet ont-
gaan kon.

Onder de eerste, die zich zien liet,
was Bobejat, ongetwyffelt door ’t smer-
telyk herdenken aan zyn verloren Kroon
niet weinig daar toe boven anderen aan-
gezet. Hy quam met een matige troep
volks uitschieten, om voor eerst den
vyand den pas van te ontvlugten af te
snyden, en hem daar na zo veel voor-

Bb 2 deeliger

1537.

Vertrekt
met de

schepen

na Ti¬

dore,

Land mer
drie hon-

derd

man ,

n’t jaar

1537.

En werd

van den

vyand

ontdekt,
en eerst

aangetast

van

Bohejat.



1537.

Dien hy
tegen

trekt,

En, na
dappere
tegen¬

weer,

saat.

Bohejat

’s dood

in ’t jaar
1537

OLM190

deeliger met het geheel leger aan te
tasten; maar dit ging buiten zyn gissing:
want Galvaan quam uit het bosch op een
kleine vlakte te voorschyn, 't welk Bo-
hejat, wel ziende, dat hy voor had hem

te omcingelen, zo ras niet gemerkt had,

of hy trok hem zeer moedig tegen.
Hy verscheen met een Helm op ’t

hoofd, hebbende een Pantsier aan van
yzere plaatjens over een (volgens ’s landt
wyze aldaar) by hen een Badjoe Besy
genaamt, gelyk zy 'er ook wel van Ke-
ten- of Malie-werk hebben, die zy Badjoe
Rantei noemen.

Dus uitgestreken, en geharnast, een

verschrikkelyk slagswaart met beide zyn
handen, als of hy alles tot hutspot kap-
pen zou, eenigen tyd over en weder ge-
swaait hebbende, viel hy als verwoet
midden onder de vyanden met zo veel
rukkeloosheit, en verwaarloozing van
zich zelf, dat hy, ten eersten gevaarlyk
gewond, ter neër zeeg; maar, als een
moedig held, zyn kragten hervattende

rees hy aanstonds weer op, en begaf zich
weer, om de zynen niet kleinmoedig te

maken, onder de voorsten van zyn troep
zonder hen de smert, die hy leed, en

heldagtig verbeet, in het minste te laten
blyken.

Hy vogt (als men denken kan) vo
wanhoop, dewyl hy gevoelde, dat hy
dien dans niet ontspringen zoude, er
deed verscheide Portugeezen zyn dooc

zeer duur staan; maar zyn wonden gansch
niet verbonden, en zyn bloed door zyn

verwoedde slagen meer en meer aan he
bewegen geraakt, begon hy door t ver-
lies van ’t zelve al zieltogend, en met

een half gebroken gezigt weder ter
neër te zygen. Pas had hy zo veel tyd,
en begrip, dat hy tegen zyn lyf-wagt
zeggen kon: Brengt my weg, op dat ik
niet ten spot van die honden (meenende
daar mede de Portugeezen) daar blyve
leggen, en myn ligchaam geen voorwerp van
hunne mishandeling zy.

Hy wierd dan, hoewel niet zonder
het uiterste gevaar, dewyl Galvaan zeer
hevig op hen indrong, uit den stryd
gevoert, en gaf niet lang daar na den
geest.

Zodanig was ’t einde van dien onge
lukkigen vorst, die, te jong aan de
Kroon gekomen, of wat te barsch van
aart, en te streng in 't regeren gewees
zynde, zyn onderzaten hier door wel
zeer verbittert, maar geenzins verdient

had, op zo een verraderlyke wyze van
de zyne gehandelt, zo godloos en valsch
betigt, en daar op zo schandelyk van
zyn ryks-Setel geschopt, en ten ryke
uitgejaagt te worden.

Zo haast nu zagen de zynen hem den
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1537.geest niet geven, of zy begaven zich alle

Galvaanmet veel verbaastheit en zo groot eer
dryft denwanorder op de vlugt, dat zy ook ande
vyand of

re troepen, die hen tegen quamen, en te
de vlugt.

hulp toegezonden waren, eerst mede in
wanorder, en daar na ook volkomen op
de vlugt bragten; zodanig dat Galvaan
die hen kort op de hielen volgde en
hun geen gelegenheit van zich te her-
stellen gaf, hen meest in de pan hakte.
en, met een behendigheit zich in die
hitte onder eenige vlugtelingen begeven
hebbende, mede in de vesting indrong,Wint de
en ’er alzo meester af wierd , zonder sierkte,

meer dan eenen slaaf verloren te hebben.

Hy dankte Godt over die gelukkige
zegen, en overwinning, byna buiten
bloedstorting verkregen, ’t geen de zy-
nen niet weinig tot verdere ondernemin-

gen aanmoedigde. Ten eersten stak hy
ook die sterkte in brand, welkers vlam

de vyanden beneden zo ras niet gewaar
wierden, of zy vlugteen alle zeer ver-
baast over hals en kop na’t open veld de En ook
stad uit, latende dezelve met al hunde stad

Tidore.schatten ten proy van den vyand.
Galvaan merkte dit niet alleen; maar

bediende zich daar van ook met zo veel

voordeel, dat hy met de zynen, onder
een vreesselyk veld-geschrey en geklank
van Trompetten, van de sterkte na be-
neden quam, en de poorten der stad
die hy benevens de bolwerken zonder
eenige bezetting vond, zonder slag of
stoot introk.

Vermits ’er nu veel buit in TidoreDie hy
was, zo stelde hy ten eerste order, om beide

verbrand.’t al te driftig en onvoorzigtig plunderer
te beletten, dat al de huizen in brand

geraakten, zo dat de Soldaten, tot hun
groote droefheit, er byna niets, dan
eenigen voorraad van mondkost, dien hy
hen wel gunde, tot buit kreegen.

Dus lag in weinig uuren de stad niet Hy
alleen in koolen, maar door die voor krygt

veel gezigtige daad kreeg hy ook zeer veel var
vange-de vlugtende Tidoreezen, en hunne
nen

Bondgenoten, gevangen, nam nog een
Jonk, en veel anderen vaartuigen, die

hy in de haven leggen vond; daar hy
anderzins, zo hy zyn volk met plunderen
had laten begaan, in groot gevaar ge-
raakt zou hebben, door dien zy zich
reeds te veel van malkanderen verstroit

hadden.

Na deze overwinning begon men den
vyand te land, en ter zee, zoodanig te
benaauwen, dat hy door de menigte des
volks, zo van de Tidoreezen, als van
hunne Bondgenoten, op dat klein eiland

groot gebrek van mondkoss begon te
krygen

Daarbeneven wierden verscheide Ko-

ningen niet zonder reden bevreest, dat
de
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de Portugeezen met hunne schepen wel
een inval in hunne landen, ’t geen hen
nu niet zwaar zou gevallen hebben, doen
mogten.

Derhalven deed het gebrek aan de
cene, en de vrees aan de andere zyde
verscheide van die vorsten den Koning
van Tidore, en de verdere verbondenen
verlaten, en weer na hun land trekken,
om, terwyl zy een ander niet helpen
konden, het hunne niet te verliezen
maar zo lang ’t hen mogelyk was, te
beschermen

Deze voordeelige gelegenheit nam
Galvaan wederom zeer wel waar, oor-

deelende het nu den regten tyd, om met
eere uit den oorlog te scheiden door
een nieuwe aanbieding van vreede aan
den Koning van Tidore, aan welken hy

ten dien einde weer gezanten met eer
zeer beleefden brief zond, oordeelende.

dat zyn moed nu wel wat zou gezakt
zyn.

Die vorst, die zyn sterke vesting ver-
woest, zyn stad verbrand, zich zo deer-
lyk geslagen, van mondkost berooft,
reeds van verscheide magtige Bondgeno-

ten verlaten, en door al die noodschik-

kelykheden zich te gelyk in een groote
verlegenheit gebragt zag, was, in de
plaats van dit verzoek af te wyzen , daar
over byzonder in zyn schik, en nam het
aan, kragtig daar toe door zyn broeder
aangezet, die Galvaan om de roem van
zyn zonderlinge deugden lang bemind
en na gelegenheit om zyn vriend te kun-
nen worden, gewenscht had.

Dus wierd de vreede op die voorwaar-

de getroffen , dat de Tidoreezen van
hunne zyde allerlei wapenen en gereed-
schappen, die zy van de Portugeezen nu
en dan tot buit bekomen hadden, weder

zouden geven; alle Nagelen alleen aan
de bewintsluiden van Koning Johan den

derden, tegen den zelven prys als die van
Ternate, leveren, en niemand van der

Portugeezen vyanden eenigermaten hel
pen ; dat ook de Portugeezen, van hun-
ne zyde, de Nagelen eerlyk betalen, en
hen in ’t herbouwen van de stad Tidore

behulpzaam zyn zouden. Dit beloofden
zy beiden, en van dien tyd af was de
vreede niet alleen bestendig; maar wierc

door wederzydsche geschenken, byeen-
komsten, en byzonder door Galvaan ’s
goede trouw, en gulhertigheit, ook zo-
danig versterkt, dat 'er aan wederzyde

niet het minste mistrouwen mecr over-
bleef.

Na dat nu Galvaan de zaaken aan die

kant herstelt, en in rust gebragt had
begaf hy zich met zyn vloot na Gilolo
om den geweldenaar Catabruno, die door

zyn bedreigingen het daar alles deed
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sidderen, en al de Christenen (die zyn 1537.
woede niet dorsten afwagten) had doen
afvallen , tot reden en een voor hem

loffelyken vreede te brengen; maar ter-
wyl hy zich daar na toe begeven had,
wierd hy door een zwaren storm op den
Ternataanschen wal niet zonder grootWord

door eengevaar gesmakt, en daar door belet op
storm indien tyd dit voornemen verder uitte
zyn voor-voeren, te meer, dewyl nu de tyd geko
nemen;

men was, van de wederzending der sche belet.

pen na Indien, by welk geval zich een
nieuwe zwarigheit voor Galvaan opdeed Oproer

van eeni-hier in bestaande, dat de Soldaten in een
ze Solda-oproerige drift, op ’t zien der schepen,
ten tegendie stonden te vertrekken, niet alleen
Galvaan.

zeer baldadig hunne verlossing, maar daar-
enboven nog van hem vorderden ieder
zo veel Nagelen, als hen goed dagt, of
hun vermogen toeliet, te mogen mede

voeren.

Hy zogt hen eerst door zyn gezag tot Die haar
zoekt terbedaring te brengen; maar ziende, da
neder tehet zelve geen gewenschten uitslag geven
zetten ;

zou, begon hy hun door zagte woorden dog te

vergeeft.en door zyn eigen voorbeeld, te toonen.
wat hun pligt was, en te zeggen, dat
hy niet alleen voor zich zelven (gelyk
andere Landvoogden wel gedaan hadden
niet d’allerminsten byzonderen handel

gedreven ; maar daarenboven nog dat
groot geschenk van Nagelen, 't welk
hem door de Koning, en de voornaam-
sten van Tidore vereert was, in ’s Ko-

nings Specery-winkel had doen brengen.
Hoe veel billykheit ’er nu ook in dit

zyn voorstel lag, 't en hielp niets ter
wereld. Het quaad was te verre geko-
nen, en de win-zugt had hen nu zo
vervoert en vooringenomen, dat ’er geen
plaats voor de allerminste reden in hen
overgebleven was.

Derhalven gingen vele der t'zaam-zy gaan
gezworenen maar met de zaak voort ’t zeil, en

verlatenbegonnen reeds een groot getal van Spe-
hem.ceryen in te schepen, en ook die genen

die hen hier in stuiten wilden, met de
wapenen in de vuist, tegen hun eer en
eed vyandig en zo baldadig aan te
tasten , dat hier geen andere herstelling
omtrent te hopen was, dan door hen
met grooter magt en ’t geschut tot hun
ligt te dwingen; dog eer het zo verre
quam, rukten zy de zeilen by, lichtten
d’ankers, en lieten dus dien wakkeren en

edelmoedigen Landvoogd in 't midden
van zo veel op hem, en zyne Natie,
verbitterde volken zo schandelyk, en
trouwloos, juist in een tyd, waar in hy
hunnen onderstand meest van nooden
had, zitten; en , dat nog het ergste van

Zonderallen was, men heeft noit gehoort, dat
oit daareen van die fielten, ik zal niet zeggen
over ge-daar over gestraft, maar dat 'er na die sraft te

trouw- zyn.Bb 3
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trouwlooze en baldadige daad, die van
zo quade gevolgen kon zyn, ’t allerminste
onderzoek door den onder-Koning van
Indien gedaan is; mogelyk, om dat hy
toen de handen wat te vol had met alles

te vervaardigen tegen de komst van de
Turksche vloot, die in ’t einde van Juny
des jaars 1538. uit de haven van Suez
t’zeil gegaan was, en den vierden Scp-
tember voor Diu quam, om dat te be-
legeren.

Ook kan het wel zyn, dat hy, nu or
zyn vertrek staande ( dewyl Gratiaan de

Noronha hem, na een tienjarige gelukki

ge regering in die zelve maand des ge-
melden jaars als onder-Koning van Indien

door Joban den derden uit Portugal ge-
zonden, quam vervangen) gedagt heeft
dat zyn vervanger hen wel voorbeeldelyk
stranen zou, en dat Gratiaan de Noronha,
toen genoeg met andere beslommeringen
te doen hebbende, of het vergeten,of

in-het met voordagt, om geen wreede
trede van zyn regering te doen, als by
oogluiking heeft laten steken.

Het zy dan 2o het wil, Gaivaan, die

voor heeter vuur gezeten had, liet nog-
tans, schoon van een groot deel der zy-
nen verlaten, de moed daarom geenzins
zakken; maar zogt die breuke door zyn
beleid, en te voorzigtiger ondernemin

gen, te heelen, terwyl hy zyn moedig-
heit, by het toenemen van deze en gene
kleine tegenspoeden, meer en meer voel-
de aangroejen

Het geen hem by deze gelegenheit van
zaaken als het eerst-noodige voorquam,
was, een middel uit te denken, om de
hier en daar zwervende, en door wan
hoop half dolzinnige Ternataanen tot
stilstand te brengen, en door zagte be-
egeningen hen weer na de hoofd-vesting
te lokken. Daar af maakte hy dan met

veel overweging zyn werk, overlei dit
met zynen raad, en vrienden, en wiff
eindelyk door ernstige aanmaningen,
kragtige voorbeelden van regtvaardig
heit, voordeelige aanbiedingen, en de
daar bygevoegde overredingen van den
Koning van Tidore, die zeer veel ge-
wigt aan de zaak gaven, zo veel uit te
werken , dat hy hen allenskens over-
haalde, tot stilstand bragt, en hoe langer
hoe meer tot hun verlatene Negry deed
wederkeeren.

De haat begon dan zeer af te nemen;
maar daar scheen egter nog iets over-
gebleven te zyn, ’t geen hun niet na den
zin was

Door verscheide middelen zogt Gal-
vaan dit uit te vorschen; en ’t gelukte
hem ten eersten het te ontdekken; hoe¬
wel hy met menschen te doen had, die
niet alleen in den aart stilzwygend, maan
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daarbeneven nu nog met eenige bekom-
mering voor ’t een of ’t ander quaad,
’t geen hier uit groejen mogt, bezet, en
dierhalven schoorvoetende waren , om
zich over dat stuk te uiten, of voor eerst

ook te talryk omtrent de Portugeesche
sterkte te komen. Het bestond dan daar

in, dat zy, dewyl Deyaal nu dood was
verlangden dat Taberidji (van wiens over-
lyden tot Malakka zy nog niets wisten
in zyn plaats tot hun Koning mogt ver
heven worden, en verzogten dierhalven

zeer ernstig op Galvaan, dat, aangezien
zy. voor Hair, zo om zyn jonkheit, als

om dat de Kroon Taberidji wettelyk voor

hem toequam, geen agting hadden, hy
de goedheit wilde hebben, den onschul-
digen Taberidji van den onder-Koning
wederom te eisschen, en ondertusschen
het ryk, zo als hy dat goed vinden zou,
tot Taberidji 's komst te bestieren

Dit was een aanbieding, die voor een
heersch- en win-zugtig Landvoogd gansch
niet te verpruilen, en zelfs bequaam was
om een stantvastig hert eenigzins te doen
waggelen : want buiten de eer , die roor
hem daar in lag (als zynde het buiter
eenig voorbeeld, dat men aan een Por

tugeesch Landvoogd had opgedragen mef
een Koninklyke en onbepaalde opper-
magt het ryk van Ternate te besteren
zo had hy hier ook de schoonste gelegen-
heit, om, buiten nadeel van ’t belang
zyn ’s Konings, of der Ternataanen,
Koninklyke schatten over te garen, waar
by hy, zo hy zich niet te veel aan de
trouw, en eerlykheit van een bestierder.
gelegen liet leggen, een weg om geheel
dit ryk voor zyn Koning te veroveren,
gemakkelyk had konnen banen, omt
welke daar na goed te maken hy niet
anders te zeggen had, dan ’t geen waar
mede alle zulke veroveraars van ryken,
met al te goeden vertrouwen hun voor
een tyd opgedragen, met de taal van
Julius Cesar in zulk een geval gewoon
zyn zich te verschoonen:

Si jus violandum est, regnandi gratia vio-
landum

Est, aliis rebus pietatem colas.

Dat is, volgens de uitdrukking van
Vondel:

Indien men voor geen rechtbreuk schroom.
Bedryf gewelt,

Als ’t Kroonen gelt:
In and’re zaken hou u vroom.

’t Geen niet anders zeggen wil, dan
dat men zich aan ’t recht, of aan zyn
woord, en eed, niet behoeft te houden,

nog te binden, als ’er een Kroon mede te
win-
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winnen is, en dat, zo men oit reden
heeft, om dat als met voeten te treden,
men dat dan, als 'er een Kroon by te
veroveren is, wel onbekommert, en bui
ten eenige verontschuldiging, of vreeze,
doen mogt en dat er andere dingen
waren, waar in men zyne oprechtheit
trouwe, eerlykheit, en eerbied voor een
Opperwezen genoeg toonen kon; maar
dat dit, als er een Kroon aan hing, niet

te pas quam.
’t Is een zekere zaak, dat het met eer

Kroon even, als met een minnares, ge

legen is, en dat men noit aan een ander
een van die beide moet aanbeveelen
want schoon een ander al zo eerlyk ware
dat hy zich buiten ’t minste belang toi
het aanvaarden van de zorg over een van

beiden in liet, het echter te vreezen is,
dat de zorge, door de tyd zo verre in
liefde verandert zynde, hem niet zou
doen rusten, voor dat hy meester van een
van berden geworden was.

Tot bevesliging hier van zouden wy
veel voorbeelden konnen aanhalen; maar
men behoeft maar eens te rug te zien, of

de onder-Koning Tarruwese niet alles in
zyn leven aangewend heeft om dit te
bewaarheden, eerst met Deyaal, zyn
wettigen, dog minderjarigen vorst, ter-
wyl hem de regeering toevertrouwt was

te vergeven , en toen met een nieuwen
aanslag tegen ’t leven van Bolhojat, om
zich meester van ’t ryk te maken, te
smeden. Dit was zyn toeleg van tyd
tot tyd geweest, hoewel ’t hem mis-
lukte, en ’t quaad zyn meester, eer ’t
nog volvoert was, tydig loonde.

Men ziet 'er ook een schets van in '1

gedrag van Koning: Hbamza, die ook
voorgaf niet als Koning, en maar als
Voogd, te willen regeeren, hoewel hy
daar na, in ’t regeeren zelf zin gekreger
hebbende, tot zyn dood toe, tot nadee
van Koning Mandarsjah, het opperste
bewint in handen hielt

My schiet hier te binnen, ’t geen Se-
ncc in Herc. Fur. 2091 :

Quod quisque fecit, patitur.
Auchorem scelus repetit,

Suoque prèmitur exemplo nocens.

Dat is:.

CEen yder lydt het geen by heeft gedaan.
Het schelmstuk grypt zyn eigen meester aan,
En yder wort van zyne schult belaan.

En ’t gene wy by den zelven Dichter
in Thyestes vinden.

Sepe in Magistrum scelera redière sua.
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Dat is:

Het quaadt valt veeltyds op den kop zyns
meesters neèr.

Catabruno, onder-Koning van Gilolo,
heeft dit mede ten vollen bewaarheit.

Van het tweede, te weten, van ie-
mand de zorg over zyn beminde aan te
beveelen , zyn zo veel voorbeelden van
ongelukkige aitkomsten, dat het niet noo-
dig is dit met veel bewyzen te sterken.
Een aanmerkelyk geval nogtans , dat
yder een niet bekend is, zal ik daar van
aanhaalen.

De Heer Johan van Dam, Landvooge
van Amboina, was met Juffr. Elizabeth

Abbezia, weduw van den Heer Simon
Cos, Landvoogd van Ternate (die by
haar vertrek na Batavia op Amboina aan
gierde, in welken tyd deze Heer gene

genheit voor haar kreeg) zo verre over-
een gekomen, dat zy voor haar vertrek
van daar zich volslagen aan hem verbon
den had.

Hy liet deze Juffrouw (want mer
kende toen in gansch Indien nog maar
eene Mievrouw, te weten de Gemalin

des Generaals, of opper-Landvoogds diei
gewesten, wordende alle andere vrouwen
van staat maar Juffrouw genaamt) voor

af na Batavia gaan, met belofte van haar

eenigen tyd daar na, alzo hy afgelost,
en zyn verbands-tyd uit was, te zullen
volgen, en beval haar Ed. ondertusschen
zeer ernstig aan den ouden Heer Gene-
raal Johaz Maatzuiker, zynen byzon-
deren vriend, verzoekende, dat hy zyne
Bruid tot zyne komst op Batavia dog on-
der zyne bescherming wilde nemen.

De Heer Maatzuiker toen weduwnaar

zynde (alzo zyne Gemalin den een en
dertigste Juny in’t jaar 1663. overleden
was) ontfing deze Juffer, die hy eerst
met een onverschillend oog aanzag, als
de Bruid van zynen vriend, met zo veel
hertelykheit voor haar zorgende, dat die
zorge metter tyd in een al te groote liefde
veranderde, en hy, alle banden van vriend-
schap brekende, haar bewoog met hem

te trouwen , bindende zy beiden zich

geenzins nog aan hunnen plicht, nog zy
aan haare diere belofte, alzo zy oordeel
de, dat de kans, om met een Generaal
van Indien te trouwen, daar haar Brui-
degom maar een byzonder Landvoogd
van een buiten-Landvoogdy was, zo
voordeelig was, dat het geen bedenken
by haar leed, om den Heer van Dam te
laten zitten, en hem voor een opper-
Landvoogd van Indien te verwisselen.

Na dat zy nu getrouwt waren, quam
maarde Heer van Dam op Batavia ;
vond
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vond zyn Bruid in dien staat , dat hy
haar als Mevrouw Generaals groeten moest.
Voor dien tyd kropte hy dat op, die

en hoezaak, hoe moejelyk hy ook was,
veel redenen hy had, nog zeer voorzig-
tig behandelende ; want zegt Seneca in
zyn Medea:

Nemo potentes aggredi tutus potest.

Dat is:

Die magt heeft wort onveilig aangetast.

Maar by zyn vertrek van Batavia (als
hy buiten ’t bereik van den Heer Maat-
zuiker op zee was) blies hy niet als vuur

en vlam van zich, waar van hy de von-
ken met zyne brieven van de Kaap
over zond.

Laat hem, zei vadertje Maatzuiker te-
gen zyne Gemalin, laat hem zyn hert nu
wat ophaalen : want wy hehben yder al
wat schuld, en ’t is ook al, dat hy 'er van

hebben zal. Hy haalde ook degelyk zyn
hert aan hun op, en schold hen beide
voor trouwlooze Monsters , die geen
veerga hadden, uit.

Ik heb hier wat breeder uitgeweid,
om dat my dagt, dat de byzondere aan-

bieding der Ternataanen aan Galvaan,
wel een byzondere aanmerking over hun-
ne onvoorzigtigheit verdiende. Maar
Galvaan (tot welken wy na deze kleene
afwyking wederkeeren) vond goed, die
schoone gelegenheit, die hem als in den
mond quam loopen, af te slaan, ’t zy
dat hy oordeelde dat zyn Koning, als hy
dit gebiedt enkel aanvaardde, het niet
wel nemen, of dat hem niet voegen zou,
onder den naam van een Christen, een
opper-bestierder der Mohhammedaanen
te zyn

Hy bedankte hen dan voor die eere,
en voor alle de voordeelen, die daar in
voor hem opgessoten waren, met zo
veel grootmoedigheit alle die anderzins
zo bekoorlyke zaaken van de hand wy-
zende, als hem die onvoorzigtig aange-
boden wierden.

Hy maakte in tegendeel, door ver-
cheide geschenken van het zyne, de be¬
rorens op hem zo verbitterde Natie zich
zo genegen, dat zy alle weder in hunne
vaderlyke plaats quamen afzakken ja
deed hen uit inzicht van ’t gemeene best
goedvinden, van Tabaridji t'eenemaal af te
zien, en Hair gewillig voor Koning te
erkennen; gelyk hy als vier en twintigste
ook ten eersten ingehuldigt wierd.

Hier door voornamentlyk heeft Gal-
vaan de zaaken van Ternate, die nu een
geruimen tyd door geweldige schuddin-

gen en zware bewegingen zeer ver-
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vallen waren, byna zonder eenige moeite
herstelt.

Dit zo gelukkig verrigt hebbende
bleef hem nu nog over de oorlog met de
Koningen van Batsjan, en Gi olo, die
hy door byzondere uitdaging van die
vorsten, en een stryd van man tegen
man, dagt te eindigen, indien niet door

tusschenspraak van goede vrienden dit
belet, en de vrede met beide die Konin

gen, buiten eenig bloedvergieten, daar
op getroffen was.

Daar na begon hy zyn gedagten over
’t herbouwen der steden, door den oor-
log verwoest, te laten gaan, waar in hy
zyn woord omtrent den Koning van Ti-
dore wel gehouden heeft.

Hy vermeerderde ook de hoofd-vesting
met gebouwen en bolwerken, en liet de
haven , die te voren door een rots, mid-
den in de zelve, zeer eng en onveilig
was , verwyden, en die rots door koe-

voeten, en andere werktuigen, weg-
nemen.

De Porugeezen, die zich aldaar hadden

ter neder gezet, maande hy, na hen
eerst tot het Huwelyk bewogen te heb-
ben, aan, om steene voor Gabba Gabba

huizen te bouwen , water-putten te gra-
ven, thuinen aan te leggen, vrugten aan
te queeken, en de wyngaarden, die zy
uit Indien daar gebragt hadden, te
planten.

Om dit werk te ligter te maken, als
ook tot andere nuttigheden, leidehy

overvloed van water, wel van twaalf
suizend schreden ver, tot aan de hoofd-

vesting
Daarenboven heeft hy voor Hair, die

nu reeds getrouwt en kragtig door zyn
voorbeeld aangezet was, om mede wat

traais te bouwen, regte en dwarsstraaten,
en vordere bepaling en roying van de
stad , tot zyn groot genoegen afgetee-
kent, en zich zo meer en meer, en by
den Koning, en by alle de ingezetenen,
door beleefdheit, en gedienstigheit, aan
genaam gemaakt, waar door hy voor
zich zo veel liefde en ontzag by den in-
lander verwekte , dat zy hem als den
Vader des Vaderlands aanmerkten, zo-

danig dat ook de Koning en zyn raad
niets van gewigt, buiten zyn berading,
ondernamen.

Omtrent dien zelven tyd was ’er een
zee-schuimer met een tamelyke vloot
voor de kust van Moro verschenen , daar

hy niet alleen de luiden zeer plaagde,
maar dorst ook de Ternataanen, en Por-
tugeezen, wel stout dreigen; maar Gal-
vaan zond hem een vloot Coracora ’s,
die hy van den Koning van Tidore leen-

de, met eenige Portugeezen en wat

hulp-troepen tegen, en sloeg hem, on-
der
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1538. der ’t bevel van Fernand Vinaigre, een
Priester, en dapper man, niet alleen uit
zee, maar bragt ook dien roover, nevens
zynen broeder, en veel anderen van de voor-
naamsten, om, dryvende de overige of
de vlugt. Wat die Vinaigre vorder tot
herstelling van de zaaken des Godsdienste
op Moro gedaan heeft, zullen wy of
zyn plaats zien.

Niet lang daar na zag hy, dat veel
Herstelt Jonken van Java, Macassar, en elders, na
de zaaker

Amboina, Banda en de Molukze eilan-
van den

den , van tyd tot tyd quamen afzakkenSpecery
handel om Speceryen op te koopen. Dit merk
zo in te hy aan als een zaak, bequaam niet al
Amboi

leen , om hun grooten afbreuk te doen.
na , er

maar ook om met 'er tyd den geheelenBanda,

als in de handel der Speceryen te bederven. Der-
Moluc halven vond hy goed vyf en twintig
cos

Coracora ’s, bemant met veertig Portu-
geezen, en vier honderd Bondgenoten,Door ’t

zenden meest Hativezen (door hunnen Oranc
van een Kaja Bermein, by zyn vertrek na Goa.
vloot n-

op Tidore, en Kajoe gelaten, maar tenAmboina
.

decle ook Tidoreezen, en Ternataan-onder

Jacob sche Mardykers, alle onder Roeboeranni,
Lope- Kimelaha, of Stadhouder, van den Ko¬
d’Azeve

ning van Tidore, staande, onder ’t gedo.

zag van den Molukzen Zeevoogd, Jacob
Lopez d'Azevedo, na Amboina te zenden,
met last van Goa, om Amboina voor de

Portugeesche Kroon te veroveren

Hy quam nog in dit zelve jaar met dieDie de

aanzienlyke vloot voor Mamalo , eenkust van
Hitoe dorp op de kust van Hitoe, aan, alwaar
onder de hy , na een scherp gevegt, de Hitoeëzen
Portu-

op de vlugt sloeg, oud Mamalo afliep,geesche

en d’oude plaats der Portugeezen op PiKroon

brengt. capoli weër innam. Geheel Hitoe bragt
hy ten dien tyde onder zyn magt door
geweld van wapenen, of goede woorden.
Veele der reeds aangekomene Jonken vie

len in zyn handen, in welke hy, buiten
’t geschut, na hunne landswyze in eenige
Bassen, en Kamer-stukjens bestaande,

een groote menigte van pylen, en vee
geld vond

Wat deze Zeevoogd nu in Amboina

vorder verrigt, en voor de Kroon var
Portugal verovert heeft, zullen wy in
onze beschryving van Amboina in ’t
breede behandelen.

Hy zond ook in ’t jaar 153 9. JoannesHy zend
Focatia na de Papocsche, of Papoasche

Focatia
eilanden, die ten deele door zyn beleid,na de

Papoe ten deele door wapenen, alle die Ko-
sche ei- ningskens onder hun verbond, en van
landen ,

en brengt daar een grooten overvloed van mond
die Ko¬ kost behouden in Ternate bragt
ningskens Hoe grooten luister nu deze Land-
onder he voogd de zaaken van den GodsdienstPortu-

door uitbreiding des Euangeliums, ofgeesch

verbond. Macassar, en Mindanao , toegebragt
in ’t jaar heeft, als ook wat opschudding daar over
1539 I. DEEL.

N.E 201K
by de Mohhammedaansche Priesters ver-

wekt is, zullen wy, daar van die zaaken
in ’t byzonder gesproken word, toonen

En dewyl ’t belang van velen, vooral
wegens den Godsdienst, eischte, Gal-

vaan te beminnen, en na zyn langer
verblyf in die gewesten te wenschen, en
ook alle, zo inlanders, als Portugeezen,
grooten, als kleinen, zulk een agting

CIen genegenheit voor zyn perzoon,
minnelyke wyze van bestieren hadden
zo vaardigden de Moluxze Koningen een
gezandschap af aan Koning Johan de
derde met brieven, waar in de gierig-
heit, wrecdheit, en hoogmoet der vo

rige Landvoogden, en daar tegen al de
deftige hoedanigheden van Galvaan met
veel ophef voorgesteld hebbende, zy dier
vorst ootmoedig verzogten , hem niet

maaralleen langer in die Landvoogdy,
tot het einde zynes levens zelfs by hen te
laten blyven , doende aan de eene zyde

groote aanbiedingen en beloften aan dien
Koning, om hem daar toe te bewegen,
en aan de andere zyde ook aan Galvaan,
om dit aan te nemen, zulks voordragen-
de; zo zeer had hen zyn deugd en eer
lykheit ingenomen ; maar vermits die
landen ver van een leggen, en de onder-
Koning van Indien, Garsias, al een ver
vanger van Galvaan, voor de aankoms
van dit gezandschap te Goa, afgezonder

had, zo liep dat te niet, om alle verwar-
ring, die daar uit had konnen ontstaan,
te myden. Deze Galvaan heeft ook een
boek van de vinders der nieuwe Wereld
geschreven, en daar by, zo wel zyn be¬
quaamheit in ’t schryven, als wel te re-
geren, getoont

De perzoon, die hem verving, was
Edel¬georgio de Castro, een Portugees

man, die zo ras niet in Ternate aangeland
was, of hy nam, zelf eer Galvaan ’s tyc
om was, ’t bewind over, zonder dat hy
daar tegen druiste, die dit, indien hy ze
staatzugtig, als zyn vervanger, gewees
was , nogtans met reden had konner
doen; maar dewyl hy de driftige begeer-
te van zyn amptgenoot zag, gaf hy hem
dat gewillig over, en dus wierd de Castro
in den jare 1540. agtste Portugeesche
Landvoogd in Ternate

Galvaan leverde hem een zeer vreed-

zame bestiering over; maar in zo ge-
wenschten staat als de zaaken aldaar
door zyn meëgaanden aard, en groot be
leid, gebragt waren, tot zo groot eer
uiterste vervielen zy met 'er tyd wederom,
byna door dezelve wegen en redenen,
door welke zy bevorens daar toe verval-
len waren

Zyn gansche bestiering is niet anders
geweest , dan een aaneenschakeling van
alle die gebreken, en onvoorzigtigheden,

dieC
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die een Landvoogd, zo by zyn eigen
Koning, als by die inlanders, konden
gehaat maken. Alles liep daar, zo ras
Galvaan maar vertrokken was, in 't wild,
en over weinig zaaken, dan alleen, die

tot zyn voordeel, en vermaak, strekken
konden, liet hy zyn gedigten gaan.
In ’t begin nogtans van zyn bewind had
hy Koning Hair eenigzins aan zyn snoer
weten te houden.

Wy hebben van dien vorst bevorens
niet veel gezegt, zo, om dat hy nog
ong was, als om dat 'er weinig aanmer
kens-waardige zaaken van hem voorge
vallen zyn.

Hy was in der daad een wys vorst,
een dapper krygs-man, byzonder streng
in ’t oeffenen van regt, en geregtigheit,
maar voor al een groot yveraar in zynen
Godsdienst, en zo groot een voorstander
van de Mohhammedaansche Leere, dat
het daar na groote aanleiding tot de on-

gemakken, hem over gekomen, en tot
den haat tusschen hem, en de Portugee-
zen, gegeven heeft.

In 't eerst nogtans schokte dat zo wat
heen. Hy stond den Portugeezen toe,

niet (gelyk zommigen willen,) een hoofd¬
vesting te bouwen; dewyl dat al in Bris
styd toegestaan was; maar hy vergunde
hen die vesting te volbouwen, en be-
wees hen daar toe alle hulp; maar zo ras

en hadden de Tidoreezen dit niet be

speurt, of zy boden den Portugeezen dit
mede aan, en stonden hen toe op Tidore
mede een vesting te maaken.

Een geruimen tyd verliep ’er, eer
d’een en d’andere vesting voltoit was;
maar dit laatste deed Koning Hair op
sen Portugeeschen Landvoogd, en de
gantsche Natie, eerst heimelyk, en daar
na openbaarlyk, niet alleen verbittert
worden, maar zich zelven ook noe lan

ger hoe meer, om zyn slag met voordeel
waar te nemen, versterken.

Hy maakte niet alleen een innerlyken
vrede met die van Gilolo, zynde mede.
als hy, Mohhammedaanen; maar wist
door zyn list, en dapperheit, het ze
verre te brengen, dat Gilolo zedert dien
tyd met die van Ternate maar voor een

volk gehouden, en hy als opperheer van
beide die ryken geweest is, schoon of
dat eiland ook een Koning was, die meer
den naam droeg, als dat hy waarlyk Ko-
ning was

De Castro ondertusschen alles in een

nherstelbare verwarring, zonder dat 'er
byna iets anders van hem te schryven
valt, gebragt hebbende , wierd door
Jordan de Freitas vervangen, die met
veel ongenoegen dat bewind van hem
over nam, en in den jare 1544, na de

netste gissing, vermits er geen nette aan
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teekening van te vinden is, negende
Portugeesche Landvoogd van Ternate
vierd.

In ’t begin van zyne regering begon
de oude wond der Spanjaarden weer op
te breken. Zy waren met zes schepen

inuit Nieuw Spanjen, of van Mexico,
den jare 1542. vertrokken, om de Mo¬
lukze eilanden (zo zy zeiden) in den
naam van hunnen Koning, of Keizer
Karel, te veroveren, hoewel zy 't buiten
zyn weten ondernamen, en twee volle
aren aaneen uitnemende elenden leden,

en in zo deerlyken staat geraakten, dat

het den Portugeezen geen moeite geweest
zou hebben, hen onder hun geweld te
brengen, en in den grond te verderven.
Omtrent ’t jaar 1544. quamen zy, na
zo vele rampen, omtrent de Molukze
eilanden.

Even te voren was de Koning van Ti-

dore (volgens den aart van die Oostersche
Natie, die zo wispelturig als de wind is
met dien van Ternate, die ’t roer onder

de Portugeezen nog zo wat in 't water
hield (hoewel men hen ook niet veel
vertrouwde) in oorlog geraakt. Hier

af hadden die Spanjaards kennis gekregen,
en zich alzo onder bescherming van den
Tidorees begeven

Men vond dan goed, daar over aan
Keizer Karel te schryven, en vernam,
dat alles buiten zyn kennis geschied was :
waarom hy ook gelastte hen als zec

Ver¬roovers op de Poitugeezen, en als

raders van zyn kroon te straffen.

Ondertusschen wierden zy van de Por-
tugeezen veel genadiger gehandelt, die

beloofden hen in Indien, en van daar

weer in Spanjen te brengen; mits dat zy
van hunne onderneming zouden afstand

doen. Zy namen dit aan, lieten ’t ver-

bond met den Koning van Tidore varen,

en gaven zich aan den Portugeeschen
Zeevoogd Ferdinand de Sosa over, dier
de onder-Koning van Indien , Joan de
Castro, met een groote vloot na de Mo¬

lukkos gezonden had, om den Spanjaar-
den aan te zeggen, dat zy, volgens last
van hun eigen vorst, gehouden waren
zich in handen der Portugeezen over te
geven; of zo zy wederspannig waren,
dat hun vorst den Portugeezen magt gaf,

hen na hun goeddunken te straffen ; dog
dat zy, ingevalle zy zich wel en redelyk
aanstelden, wel zouden gehandelt worden.

Die zelve Zeevoogd, hen afgehaalt
hebbende , bragt hen eerst in Ternate,
daar zy een geruimen tyd bleven; en
wel twee jaren daar na in Amboina,

alwaar de Spaansche Zeevoogd in ’t jaar
1546. stierf.

Dit jaar was eenigzins aanmerkens-
waardig, zo wegens de komst van

Fran¬
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Vaverius Franciscus Xaverius in Ternate als wel
komt in byzonder, dat het misnoegen tusschen de
tjaar Portugecaen, en Koning Hair, hoe
1546. in

langer hoe meer toenam, ’t geen zynTernate
even na begin al voor de komst van dien Provin-
Koning ciaal, en Apostolischen Nuntius van In-

sHair diën, genomen had, en zo verre uitge-
gevan ke

borsten was, dat de Portugeezen, voorlyke ver-

voering een verraad bevreest , hun slag waar-
na Goa. namen, om door list meester van hem te

worden, en hem, even voor Taverins
komst, met dezelve vloot van Ferdinan-
de Sousa, gevangen na Indien aan den
onder-Koning te verzenden, welke vloot
die vader in Amboina, voor zyn komst

in Ternate, nog aantrof.
Dit had de Landvoogd, de Freitas, opDie van

zyn eigen houtje gedaan, en dien vorstverraad
besc buiren schuld (gelyk daar na bleek
dige; geboeit na den onder-Koning van Indien,

Joan de Castro, met veel beschuldigingen
ten zynen laste, en een sterke lyf-wagt
er nevens, om op hem te passen, ge-
zonden.

De onder-Koning liet hem aanstonds
Dog on-

van zyn boejen ontslaan, onderzogt de
schuldig

zaak, na dat hy hem Koninklyk gekleed,bevonden

zynde , en een aanzienelyke byzondere wooning
wederom bestelt had, en vond volgens de stem-
gezon- ming van zynen Raad goed, hem nietden , en

alleen vry te spreken; maar hy zond hemhersteld

vord. overladen van allerlei eer-bewys, en ver-
zelt van een statelyk gevolg, weër na

Ternate, herstelde hem in zyn ryk, en
vorige waardigheden, en veroordeelde
den Landvoogd, Jordaan de Freitas, om
alle de schade, en onkosten, die hy dien

vorst onregtvaardig aangedaan had, te
dragen.

Hy zogt, hoe veel eer men hem bevo¬
Die 2e

rens ook aangedaan had, of nog aandeed,dert zich

zedert dien tyd, deze smaadheit gestadigaan de

Portu- herdenkende, altyd gelegenheit, om zich
geezen aan de Portugeezen te wreeken.
ogt te

De verwydering tusschen hem, en dewrecken

Frcitas, wierd zo groot, en die Land-De Frei-
voogd maakte het eindelyk, met zynge-125

vangen onbillyk regeren, zo bont, dat hy ge-
na Gon vangen na Goa gevoert, en Bernardyn de
gevoert. Sosa voor eerst in zyn plaats, als tiende
En Ber- Portugeesche Landvoogd van Ternate,

nardyn
in den jare 1547. aangestelt wierd.tverd

tiende Schoon nu de Frcitas weg was, zo
Portu- veranderde het misnoegen van Koning
geesche Hair daar door gansch niet, maar in te-
Land-

gendeel nam dat van dage tot dage toe.voogd
van Ter-Des niet te min gaf de Sosa aan den
nate int onder-Koning van Indien, Alfonsus de
jaar 1547.

Noronja, zo veel genoegen met zyn be-
En komt stier, dat hy goed vond hem in den jare
als vast

1553. als volstrekt Landvoogd (’t geenLand-
voogd in hy maar tot nader order geweest was)
’t jaar aan te stellen. Onder zyne regering zyn

1553. 106 'er zware schuddingen en bewegingenvoor.
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1553.omtrent de zaaken van den Godsdienst,

voor al op de kust van Moro, en daar
omtrent, geweest.

De vorst van Gilolo deed, door aan- Moeje¬

hitzing van Hair, niet anders, dan alles ykheden

met dein roere te zetten, en tot afval te dwin-
vorst vangen , dat hy vooral omtrent dit jaar Gilolo.

verkstellig maakte.

Daar was een geheim verbond tusschen
de Koningen van Ternate, Gilolo, Ti-
dore, en Batsjan, om al de Christenen
uit te rojen; maar die van Gilolo was de
voornaamste uitvoerder, dewyl de andere
zich nog eenigzins buiten schoots wisten
te houden.

Hy styfde die van de kust van Moro
na hen t'onder gebragt te hebben)

tegen de Portugeezen , voornamentlyk
die van Tolo, een stad in’t midden van

ilolo gelegen, die nog eindelyk, na
dat hen Pest, nog honger, had konnen
bewegen zig over te geven, door aard-
beving schrikkelyk gestraft wierden;

maar Bernardyn de Sosa ging dien dwin-

geland met een goede vloot, die van alles
wel voorzien was, in zyn nest bezoeken,
en quam op een eiland , omtrent zeven
nylen van Ternate gelegen, daar hy zich De Sosa

wind zynzedert zeventien of achtien jaren vaft
vesting,gemaakt had. Na een belegering van drie
en krygt

maanden kreeg de Sosa die sterkte niethem ge-
vangen.alleen in, maar ook den geweldenaar zelf

gevangen , die, voor een harde dood Die zich
wegens ’t knagen van zyn gewisse be-zelven

vergeeft.
kommert, zich met vergif ombragt.

Zyn zoonDe Sosa stelde zyn zoon wel in zyn
vervangtplaats; maar dit belette niet, dat de
hem als

zaaken op die gansche kust in volkomen Koning
rust, 20 omtrent den Godsdienst, als van

Gilolo.7tmtrent de bestiering, zelfs onder
ppper-bewind der Portugeezen, of Ter-
nataanen, geraakten.

In hoe goeden staat nu die zaaken wa- Hair een
ren, zo kon nogtans Hair nog levendigbitter

haterdoor den smaad , hem door de Portugee-
van dezen aangedaan, geraakt, en daarenbo-
Christen

ven een van de yverigste voorstanders der rods¬

Mohhammedaansche Leer, niet rusten, dienst.

voor dat hy hen weër een ander spel be¬
rolckent had. Zedert dat Xaverius in
Amboina, en Ternate, gekomen was,
had hy zyn Leer niet weinig in beide die

Landvoogdyen voortgezet, zodanig, dat
er in de eerstgemelde Landvoogdy by
zyn aanwezen zeven, en na verloop van
weinig jaren door hulp van zyn mede-
arbeiders op Ley Timor, en daar om-
trent, een en dertig Schoolen, gelyk wy
op een andere plaets toonen, geteld
vierden.

Dit stak hem niet alleen geweldig op
den krop, maar hy kreeg ook weinige
aren daar na, door den haat der Hi-
oeesche Mooren in dit voornemen ge-

CC2 sterft,
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sterkt, zeer bequame gelegenheit, om
zich van verre eenigzins te wreeken,
dewyl hy dat van naby, om de al te
groote magt der Portugeezen, niet dorst
in ’t werk stellen.

Hy zag, dat Samarau de zaaken we
gens ’t uitbreiden van zyn ryk, en ’t
veroveren van buiten-landen, zeer flaauw

behertigde, derhalven vond hy goed
Laulata tot zyn ondersteuning in den
jare 1558. met een tamelyke vloot na
Amboina te zenden; maar de eigentlykt
last, dien hy hem gaf, was, om de Por
tugeezen, door medchulp der Hitoeezen,
uit Amboina te verdryven, dat geheel
land (waar het mogelyk, voor zyn vorst
Hair te veroveren, en den Mohhamme
daanschen Godsdienst daar te planten.

Hy, daar gekomen zynde, stelde zyn

vermogen daar toe in ’t werk, deed de
meeste strand-Christenen, en hunne lan
den, alleen die van Hative en Kilang
uitgezondert, afvallen.

Jarricus schryft dit van eenen Leliato
dog zekerlyk heeft hy daar een misslag
in, dewyl deze Laulats, de zoon van
Hairon, of Hair, en alzo zoons zoon van
Mocletsjangan geweest is, die met zyn
broeder Samarau de twee hoofd-takken

van het Adelyk ja Vorstelyk Stamhuis
Tommagola (in Ternate niet minder in
Adel, dan 't Stamhuis der Koningen,
geagt) uitmaakte. ’t Is wel waar, dat
’er uit dat zelve huis ook wel een Leliato
gesproten is; maar die, een zoon van
Bassi Frangi, heeft lang na Laulata, j2

byna een geheele eeuw na dit voorval ge
leeft, dewyl hy in den jare 1643 op

Batavia onthalst is.
Een groote beweging had dan deze

Laulata in Amboina, zo in den Gods-
dienst, als in de bestiering zelf, gemaakt.
Hy mengde zich in de geschillen, die er
tuischen de vier hoofden van Loehoe wa¬
ren, vereenigde dezelve; maar bragt hen
te gelyk ook onder ’t jok van zyn Ko-
ning, ’t geen hy daar na ook met zyn
leven (dewyl zy hem vergaven) heeft
moeten boeten.

Egter was die afval daar van geen lan-

gen duur: want in den jare 1561 bragt
Henrik de Zaa met een groote vloot van
Goa na Amboina gezonden, om de
vervallene zaaken aldaar te herstellen, de

Ternataanen te verdryven, al de afvallige,
of daar toe gedwongene, weer tot hun
pligt, en onder Portugal ; daarenboven
hebben de Portugeezen in Amboina na
dien tyd zich ook meer en meer na de
Uliassers, zo in hunne regering, als in
de zaaken van den Godsdienst, begonnen
uit te breiden.

In de plaats van dat dit Hair zou heb-
ben doen rusten, begon hy zich nu meer

9

UKS E
en meer bloot te geven, de Hitoeezen
weër op nieuw in hunne nieuwe vervol-

gingen der Christenen te styven; alzo de
Godsdienst tog gemeenelyk de beste dek-
mantel van veel vorsten is, om, schoon zy
iet anders beoogen , nogtans daar door
hun oogwit zeker te bereixen.

Hy stelde zich voor oogen de schande-
delyke dood, zyn moeder aangedaan,

verongelykingen by zyn voorzaten, en
t geweld door zyn broeders geleden;
maar dewyl de Portugeezen hem te mag¬

onder-tig waren , zo tastte hy hunne
aan.danen, of vasallen, de Christenen
Wedu-Hy benam zelf de Koningin,
Bayangwe en Gemalin van zyn vader
al harUllab, dog nu Isabella genaamt.

landeryen, en bezittingen, die haar gela-
ten waren, alleen om dat zy Christer
was geworden; ja hy begon ook teger

65de Portugeezen nu zelf, in den jare 15
zo uit te bersten, dat zy, dit niet langer
konnende verdragen , hem eindelyl in
dat zelve jaar door een Portugees, Mar

tyn Alfonso Misquita, met een Ponjaart
in zyn eigen Paleis vermoord hebben
Dus geraakte hy, die uit vreeze voor de
Portugeezen geweldig woelde, om zich

van hun te ontslaan, door hen zelfs aar
een elendig einde, met al zyn magt en
wagten in zyn Paleis zelf niet zeker ge-
weest zynde.

Dit doet my gedenken aan deze woor-

den van Seneca, in zyn Herc. Oeth.

Tu quicunque es, qui sceptra tenes ,
Licet omne tua vulgus in aula

Centum pariter limina pulset,
Cum tot populis vix una fides.
Tenet auratum limen Erynnis,

Et cum magne patuère forès ,
Intrant fraudes, cautique doli.

Ferrumque latens. Cumque in populos
Prodire parant, comes invidia est.

Dat is:

vorsten, meind gy dan, dat Wagten,zy
of veel Schaaren.

Uw gulde deuren, en uw drempels voor
t gevaar

Of voor de wraak-Godin, zo zeker oit be¬
waaren,
u de Moorder niet kan treffen hierDat

of daar

neenl die deuren staan met een voor

moordgeweeren,

listen open, en voor heimelyk ver-VArot

raad,
Of stapt gy daar eens uit, gy kond de Nyd

niet weeren,

Uw naaste Gezellin, die aan uw zyde

gaat.
Hoe
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Ternataanen over te geven; dog wanneerHoe schoon nogtans deze daad den

hy ’er na toe gezonden wierd, quam hyPortugeezen in Ternate geleek, zy be-
haagde egter den Koning van Portugal onder weg in een gevegt tegen eenige
niet, die ook bevolen heeft den dader te Javaanen, die hun schip aantastten, te

sneuvelen.straffen, en hem ten dien einde aan de

TWEEDE HOOFDSTUK.

yAboe word vyf en twintigste Koning van Ternate. Verdryft de Portugeezen in 't
Djaar 1572. uit Ternate t'eenemaal. Die na Tidore vertrekken. Daar zy een sterkte
bouwen. Waar in zy van Baboe belegert, en overwonnen worden. De Portugeezen
blyven op Tidore tot het jaar 1606. Baboe ’s uitbreiding van zyn ryk. Zend Roebo-
hongi na Amboina. Francois Drake in ’t jaar 1578. hier. Baboe ’s verdere ver-
overingen in ’t jaar 1580. Ook van Bollo, namaals Boeton genaamt. Hy maakt een
verhond met den Macassaarschen Koning Patingaloan. En doet hem Moorsch worden.
Verovert Saleyer. Baboe, Heer van twee en zeventig eilanden. Word van een Por-
tugeeschen Zeevoogd, onder scl-yn van vriendschap, gevangen. De Amboineezen van
Hitoc bieden hem aan ’t schip af te loopen. Word gevoert na Goa; dog sterft op zee.
De zes en twintigste Koning, Sahid Berkat. Die met de Tidoreezen, en Kastiliaanen
oorlogt. Onder hem komen in’t jaar 1587. de Engelsman Candisch, en ook de Hollan-
ders in ’t jaar 1599. in Ternate. Sahid wil by Warwyk niet aan boort komen, weshal-
ven de onze hem mede niet vertrouwen. Die met geschenken aan land gaan. En de
eerste Nagelen hier bekomen. Waar op een vaste prys gestelt word. De Koning komt
cindelyk aan boort. Warwyk besluit hier zes mannen te laten. De Koning nader be¬
schreven. Zyn gewaad. Vermogen van zeker Portugees by hem. Vertrek van Warwyk.
In ’t jaar 1601. komt hier de Zeevoogd, van Neck. Die van Sahid bezogt word. En
bier nog vier Hollanders vind. Sahid ’s handel by ’t zien van onzen Godsdienst op
t schip. De Portugeezen op Tidore dreigen van Neck te bezoeken. Hy verzoekt
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tegen hen te slaan. ’t Geen bem toegestaan word, en gesebied. ’s Konings kleeding, en
die van zyn zoon. Dapperbeit van van Neck. Die ter Feest by aen Casisi gaat.
Welke Bruiloft, nevens den Bruid-schat, beschreven word. Van Neck by Koning
Sahid ter maaltyd verzogt. Zyn vertrek van daar. In’t jaar 1602. komt Wolfert
Hermanszoon bier. Neemt een Portugeesch scheepje. In ’t jaar 1605. komt bier de
onder-Zeevoogd van Steven van der Hagen, Kornelis Sebastiaanszoon. En voor
Tidore. Eischt de vesting te vergeefs op. Verovert twee Kraaken. Tast daar op de
vesting aan. En bestormt die. De hoofdman Mol raakt 'er met eenigen in; moet wyken
en breekt zyn been. De vesting word verovert. En door de Ternataanen geplundert.
t Geen de Portugeezen uit de Moluccos doet vertrekken. Kornelis Sebastiaanszoon
laat bier eenig volk, en vertrekt. Tidore door de Spanjaarden herwonnen. Ook Ternate.
Saidi ’s vlucht. De vesting Gamma Lamma door Marasaoli overgegeven. De Kasti-
liaanen krygen Koning Saidi gevangen. Die zy na Manilha voeren. Veroveren alle
goederen daar. De Ternataanen zenden den Prins Aali na Bantam om der Hollanderen
hulp te verzoeken. Hidajat bestiert Ternate als onder-Koning. Matelief boord in 't
jaar 1606. voor Malacca, date de Kastiliaanen de Moluccos verovert hadden. ’t Geen
hem, na ’t slaan der Portugeesche vloot, doet besluiten om dervaards te gaan. Komt
voor Bantam in’t jaar 1607. En in Amboina, alwaar by de Ternataansche gezanten
vint. Die zyn hulp verzoeken. Die by hen toezegt. Dog op zekere voorwaarden. Die
zy aannemen. Waar op Matelief in Mei na Ternate vertrekt. Daar by aankomende

rvan alles bericht krygt. En voor Tidore verschynt. ’t Geen nader beschreven word.
Koning Modafar komt by den Zeevoogd Matelief met eenige Prinsen. En overlegt, by
Hidajats ziekte, alles met hem. Zy raaden hem op Ternate een sterkte te bouwen.
Wyzen de beste plaatze daar toe aan. Hunne beschuldiging tegen Kornelis Sebastiaanszoon
’t Welke Matelief noodzaakt Tidore te verlaten. Krygt tyding van Makjan. Bestuit
¬Lidore in brand te steken. Dog kon wegens t rif niet landen. Vertrekt na Ternate.
Hy bezigtigt Maukonora, en Maleyo. En vind goed, het laatste te versterken. ’t Geen
wel begonnen; maar traag voortgezet word. Door de nalatigheit der Ternataanen. Waar
over Matelief dreigt te vertrekken. ’t Geen de Grooten doet afkomen. Die hy wakker
bestraft. En met welke hy verder ’t noodige beraadslaagt. Hy bestuit daar, tot de sterktc
voltoit is, te blyven. ’t Geen begonnen, dog weër zeer langzaam voortgezet wort. Hy
krygt bericht zo van een Jonk, als van der vyanden staat van binnen. Zet met veel
hoofdbrecken ’t werk aan land voort. Verovert de Jonk. Gebruikt nieuwe middelen, om
de vesting te voltoyen. Heeft groote moeite met zyn eigen scheeps-volk. ’t Geen van t
werk asloopt. En hem weigert te gehoorzaamen. Waar door by eenigen ter neder wil
zabelen. Zy vermurwen hem door beter gedrag. Moeite met de Ternataanen. Brenge
eindelyk alles ten einde. Verkiest hoofden over deze vesting Voorziet die van geschut,
volk, enz. En vertrekt na ’t teckenen van ’t verdrag na China. Verdrag van Matelief
met de Ternataanen. Hy laat hier vier schepen ter verdediging van Maleyo. Dat door
de Kastiliaanen te vergeefs besprongen wort. Welker slegte staat door overloopers ontdekt,
en na Bantam overgeschreven word. Brief van Prins Maurits aan Koning Sahid. Die
van Bantam besluiten eerst het Duifken, en daar na de groote Son, na Ternate te
zenden. Welk Matelief mede goed vint. En uitvoert.

zyn gemarteld Lyk tot meerder spytA hem volgde, als vyf en
in zeetwintigste Ternataansche Ko

Dit gaf aanleiding tot zulk een open-ning, zyn zoon Sulthan Ba¬
baren oorlog der Ternataanen en Tido-boe, ook wel Baboelak, dog

regt zJ CE Baab Ullab, dat reezen tegen de Portugeezen, dat zy hun
sterkte in Gamma Lamma, by de Por-de Poorte Gods, genaamt, onderis,
tugeezen St. Paulo genaamd, aanstondswien het ryk van Ternate ongemeen is
beiegert, en hen tot zulk een hongers-uitgebreid

nood gebragt hebben, dat zy genood-Na dat de Portugeezen zyn vader Hais
zaakt waren Katten, en Muizen, tegedood, en daarenboven hem in stukker
eeten, en , geen ontzet vernemende, zichgehakt, en ingezouten hadden ( waarom
zelven ook by verdrag aan de Ternataa¬zy hem in Ternate Gassi Mahoboe, dat

is, Zoute kost, noemden) zo hield hy nen, en dat juist op een tyd, als de Ti-
doreezen om voorraad na Tidore ver-met de Ternataansche grooten zeer hard
trokken waren, over te geven, dwin-om zyn Lyk aan, met belofte (schoon

zy ’t niet eens in den zin hadden indien gende hen de sterkte, en sleutels aan
hen in een zilver gewrogt koffertje, datzy hem dat gaven, Christen te worden;
nog in ’t geslagt der Marasaoli (alzomaar de Portugeezen, te zeer op hem
zekere Marasaoli toen Goegoegoe, efverbittert, weigerden hen dit, en smeten
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1565. eerste dienaar van staat, in Ternate was)
bewaard werd, over te geven.

Verdryft De Portugeezen trokken ’er in’t jaar
de Poru 1572 uit; en men vergunde hun or
geezen in strand eenige hutten op te slaan, ter
t jaar -

172 ut tyd toe zy gelegenheit krygen zouden,
Tenate om na hun land te trekken. De Terna-
t'een- taanen vonden in dit kasteel St. Paulo
maal. veel schoon geschut, en veel rykdom,

en Baboe vond goed, daar in voortaan

zyn verblyf en hof te houden, gelyk
ook zyn zoon Saidi na hem tot in’t jaar
1606 gedaan heeft. Ook zag men nop

lange daar na, in Sahid, en Modefars
tyd, de voortreffelyke overblyfzels aldaan
van de stad Gamma Lamma, ’s Koning-
wooning buiten de sterkte, St. Paulus
kerk, een vervallen Klooster der Predik-
heeren, en een steenen bolwerk met drie

of vier steene huizen.

De Tidoreezen, over deze slingze be¬
Die na

handeling van Koning Baboe zeer mis-Tidore

vertrek- noegt , voor al, om dat zy niets van den
ken.

buit bekomen hadden, maakten daar op.
ten spyt der Ternataanen, weër vriend-
schap met de Portugeezen, en gaven hun
toegang in hun ryk, een gunst, die hen
byzonder wel te stade quam, aangezien

zy van hun eigen landslieden verlaten
wierden, die, met een Galjoen daai
gekomen , en gehoord hebbende, dat zy
de sterkte zo lafhertig overgegeven had¬
den , der mate daar over op hen verbittert
wierden, dat zy hun niet wilden toestaan
schecp te komen, en by hun vertrek hen
daar onder den vyand in veel elenden
lieten zitten.

Zy vertrokken dan na Tidore, wel-
Daar zy

kers ingezetenen, meer uit spyt tegen deeen sterk-

te bou- Ternataanen, als uit liefde , hen toe-
wen. lieten aldaar eene sterkte op de plaats,

Maboppo, te bouwen, met voornemen
om dan te zamen den Ternataan te

beoorlogen; dog de Ternataanen, dis
voorziende, deden hun den oorlog eerst

Waar in
aan, belegerden hen naau, en hebben

2yvan
hen beide, na een harden stryd, waar inBaboc

belegerd ook de Tidoreesche Kimelaha, Leliato,
en over- blecf overwonnen; hoewel de Portu-
wonnen

geezen nog vier en dertig jaren, en totworden

in ’t jaar 1606 by die van Tidore
De Por¬ bleven.

tugeezen Ondertusschen zette Baboe, een groot
bleven op uitbreider des Moorschen geloofs, de
Tidore

enpaalen van zyn ryk merkelyk uit,tot het

aar 1606. dieprigt een luister aan die Kroon toe,
alles , ’t geen al zyn voorvaderen gedaan
hadden, zeer verre overtrof.

Hy wierd ten deele door zyn wape-
Baboe ’s nen , ten deele door vaste verbonden.
uitbrei¬ opperheerscher van de meeste Oosterscheding van

eilanden, om die streck gelegen.zyn ryk.
Zyn gezag strekte zich in het Suiden

uit tot Solor toe, by hen Solot genaamt;

N. 207EK

In ’t Westen tot Macassar, met welken
vorst hy in verbond was, gelyk die van
Boeton zyn onderdaan; in het Oosten tot
Banda, en in ’t Noorden tot Sangir, en
Mindanao, welke vorst mede zyn onder-
daan was.

Den grooten Roebohongi, uit het Edel

geslagt Tommagola, zond hy in’t jaar
1576. na de veroverde landen in Amboi
na, te weten, Hoeamohcl op ’t eiland
Ceram (dog Lessidi is noit door de Ter-
nataanen overwonnen) d’eilanden Boero.
Manipa, Amblau, Kelang, en Bonoa,
om dezelve wat vaster onder zyne ge-
hoorzaamheit te brengen, en de Portu-
geezen ook daar uit te jagen; aangezien
zyn vader Samarau daar veel te slap re-
geerde, en alles vervallen liet.

aarIn dezen tusschen tyd omtrent het

1578. quam Fyancois Drake, een wakker
Zee-held, in Ternate by dezen vorst.

Ook vergaderde Baboe zelf een groote
magt in’t jaar 1580. van zyn Soa Siva 's,
en Sengadji '’s in Ternate, op vyf Cora-
cora ’s, waar mede liy na de Koelaneze
eilanden vertrok, alwaar hy hun zee-
magt, onder hunnen Zeevoogd Capallaja,
een vermaard voorvegter, ook vergader-
de, en dus met dezelve van daar, met

een voornemen, om groote veroveringen
te doen, vertrok.

Met deze zee-magt Westwaarts aan-

geschept zynde, nam hy in 't voorby
gaan de dorpen op Celebes, Bangay
Tamboeko, en Tiboro op Pangasani in
en quam, na die aan zyn Kroon gehegi

’t geente hebben, op ’t eiland Boeton,
toen Bolio genaamt werd.

Dit ryk veroverde hy al mede door de
dapperheit van Capallaja. Het is waar
dat de Boetonders zich eenigen tyd ver-
weerden; dog ziende, dat, of Koning
Baboe, of, zo andere willen, deze Ca-

pullaja, op een klip, aan den smallen
ingang des Boetonsen bergs digt by de
stadt staande, met zulk een geweld
met zyn swaard sloeg, dat zy van een
spleet, wierden zy zo verbaast hier over,
dat zy zich aanstonds aan Baboe over-

gaven.
Terwyl nu de Ternataansche Soldaten

alhier hunnen voorraadt op Bolio kogten,
kreeg die plaats den naam van Boenton,
dat in het Ternataans, de Markt betce-
kent, waar uit men naderhand, gemaks
halven , Boeton gemaakt heeft. Van
daar voortscheppende, quam hy op Ma-
cassar met zyn Hongi of zee-magt,
welkers Koning Pattingaloan, of van
andere Krain Karoet genaamt, toen land-

waard in te Goa woonde , welke deze
Ternataansche vloot van wegen Koning
Baboe ’s vermogen, en vermaarden naam,
vreezende , hem aanstonds te gemoet

voer,
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voer, genegen zynde zich nader met hem
te verbinden.

Als deze Macassaaren met hunnen Ko-
ning, nu wat nader quamen, zongen zy,
al scheppende , volgens hun lands ge-
gewoonte, hunne gewoonlyke groetenis
Sombab Occoe, Sombah Oecoe, dat is:
Wy eeren u, 'Heer Koning, wy eeren u,
Heer Koning.

Baboe, dit hoorende, maar niet ver-
staande, vraagde, wat het was, dat zy
zongen; men gaf het hem te kennen,
en hy nam ’er zulk een genoegen in,
dat hy daar op een verbond met dien vorst

maakte; dog met die voorwaarde, dat
liy moest Mohhammedaansch worden,
en den Christen-Godsdienst, door de

Portugeezen toen ook daar al ingevoert,
verlaten, hoewel zy daar van nog niet
veel meer , dan den blooten naam, droe-

gen. Ook wierd daar, op Baboc ’s aan-
raden, op strand een sterkte gelegt, die,
uit nabootzing der voornoemde groete-
nisse der Macassaarze scheppers, ofte
roejers, Sombah Oocoe, Samboppo ge¬
naamd wierdt.

Hier na stevende hy met zyn vloot na

’t eiland Saleyer, en beloofde zyn dogter
aan de genen, die dat wist te veroveren

Dit verrigte ook de voornoemde Zee-
voogd van Xoela, Capallaja, die tot
belooning voor zyn dapperheit, niet
sKonings dogter, maar, volgens eigen

verzoek, zekere Sahari Boela , dogter
van den Goegoegoe Tijakamole, uit het
aloude huis der Marasaoli ’s , die hy zeer
sterk beminde, tot eene Bruid bequam.

Na deze veroveringen keerde hy weër

na Ternate, en liet zich zedert dien tyd

Heer van twee en zeventig eilanden noe-
men. Niet lang na zyn komst quamen
drie Portugeesche schepen op de reede
van welkers Zeevoogd hy zeer bedrieg-
lyk, onder schyn van vriendschap, aan
boort genoodigt, en ’er ook gehouden
wierd, zeilende dus met dien vorst na
Amboina, alwaar gekomen zynde, zon-
den die van Hitoe, met verlof van die

Landvoogd der Portugeezen, een getal
van veertig wakkere jongelingen als in
gezandschap aan Baboe. Deze alle met
Krissen aan hun beenen gewapend, of,
’t geen meer geloof verdient, zo veel
Krissen in hunne Toetombo’s, of doos-

jens, van boom-bladen gemaakt, ver-
borgen (zo als het de Hitoeeze Geschied-

schryver Ridjali in zyn twaalfde Hoofd-
deel verhaalt, en boven op dezelve met
spyze, en eenige geschenkjens van Con-
fituren aan dien vorst, bedekt hebbende,
verzogten dit geschenk aan Baboe te mo-
gen brengen, ’t geen hun toegestaan
wierd. Dog, daar gekomen, boden zy
den Koning aan, het schip, waar in hy

UKS E
gevangen was, af te loopen, en hen
dus uit de handen van deze Ongeloovigen
te verlossen; maar hy wilde dit niet toe-
staan , hoewel hy hen, uit erkentenis
en dankbaarheit voor dezen aangeboden
dienst, alle de tollen schonl-, die Roe¬
bohongi hun uit ’s Konings naam reeds
opgelegt had.

Daar na wierd de Koning uit Amboin-

na Malacca, en zo verder na Goa, ver-

voert; maar aangezien hy onderweegin

’t jaar 1583. quam te sterven, hebben zy
hem ook in stukken gehakt, en dus in-

gezouten na Goa gevoert.
In Baboe ’s plaats quam in’t jaar 1584

zyn zoon, Sahid Berkat, dat in het

Maleits, de Getuige des Zegens, be
eckent, anders wierd hy by verkorting
ook wel Said, en Saidi, genaamt; een
Prins, omtrent het jaar 1563. geboren
Hy was in rang de zes en twintigste
Koning van Ternate, en hield, als zyn
vader gedaan had, in de Portugeesche
sterkte Gamma Lamma zyn Hof. De-
ze vorst was tegen de Portugeczen zeer

verbittert, om dat zy zyn grootvader
Koning Hair, vermoort, en ingezouten
zynde, in zee geworpen, en ook zyn

vader Baboe gevangen genomen, in stul--
ken gekapt, en dus ingezouten na Goa
mede gevoert hadden.

Niet veel beter hart had hy voor de
Fidoreezen, die met hun, en met de

Spanjaarden (nu meesters van ’t ryk van
portugal, en van des zelfs landen in
Oost- en West-Indien) een hert en eene

ziel waren, gelyk zy ook met hun opper-
Landvoogd in Manilha dagelyks overleg
maaketen, op hoedanig een wyze men
weder een Kastiliaanschen Landvoogd in

Ternate bekomen, en ook Koning Salid
onder de knie krygen zoude.

Tusschen hem, en den Koning van
Tidore, zyn verscheide harde schermut-
zelingen geweest, waar in hy den mec-
sten tyd de overhand gehad, en den
Tidorees groote afbreuk gedaan heeft

en by aldien de Kastiliaanen hen gedurig
niet ondersteunt hadden, zou hy Tidore
zeer gemakkelyk verovert hebben, aan-
gezien hy een wakker vorst was, die
zeer goede order op zyn zaaken stelde.

Onder hem verscheen de Engelsman,
Thomas Candisch, in’t jaar 1587 cn

naderhand quamen ook de eerste Hollan
ders in ’t jaar 1599. in dit ryk.Ly
verschenen hier met de schepen Amster-
dam, en Utregt, die onder den Zee-
voogd, Jacob Corneliszen van Neck
uitgeloopen zynde, den 8. January in't

aar 1599. van Bantam met des zelfs on
der-Zecvoogd Wyhrand van Waryk.in
gezelschap van de schepen Zeeland, en
Gelderland, met de onder-Zeevoogd,
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1599. Jacob Heemskerk na de Moluccos t'zeil
gegaan, en den 3. Maart in Amboina
voor de kust van Hitoe ten anker geko
men waren; van waar Zeeland, en Gel-
derland den 11. Maart ’s namiddags na
Banda, en Amsterdam, en Utregt den
8. May na Ternate stevenden.

Zy namen uit Amboina met zich een

Ternataan, die zich valschelyk voor den

broeder des Konings uitgaf, en verhaalde
dat Koning Baboe wel by de honderd
Wyven, en Byzitten onderhouden had
en deze Koning mede wel dertig of

veertig.
Zy quamen den 22. May op de reede

van Telingamoe, niet verre van de stad
Maleyo, voor Ternate, op vyftien vadem
water, ten anker

Koning Sahid naderde den 28. diei
maand met een cierlyke Coracora om-
trent het schip van den Zeevoogd van
Warwyk, verzoekende, dat hy by hem in
zyn Coracora komen wilde, gelyk hy dede

Zy spraken eenigen tyd met malkan-
deren door Tolken, maar hoe onze Zee-

voogd hem verzogt, om ook by hem
eens aan boord te komen, hy was daar

toe niet te bewegen; het zy dat hy deze
vreemdelingen niet veel vertrouwde, het
zy dat hy voor diergelyken trek, als de

Portugeezen zyn vader Baboe gespeelt
hadden , vreesde ; immers ly maakte
hondert Ternataansche uitvlugten, dan
zich eens wegens de ladder, die met
laken bekleed was, dan wegens dat het
nu te laat, en ook de tyd was om zyn
Salaat, of Gebed, te gaan doen, alzo

de Son aan ’t daalen was, verontschuldi-

gende.
Den 29. quam hy met een vloot van

cierlyk opgemaakte Coracora ’s, en Gi-
lala 's, wel in de dertig sterk, omtrent

de schepen. Zy waren zeer wel van
geschut na hunne lands wyze, dat is
met wel honderd Bassen, en Kamer-

stukken, voorzien. Zy schepten drie
maal rondom de schepen met een groo
geschreeuw, en begonnen, volgens de
gewoonte der Oosterlingen, op hunne
Gongen en Tifa’s te kloppen, daar na

als op de maat eenige schep-liederen te
zingen, en zo op de maat te scheppen.
en voort te roejen.

Ondertusschen maakten de onzen, hen
mede niet veel vertrouwende , hun ge-
schut, en ander geweer klaar, om, of

zy iets quaads in den zin hadden, in staat

van verdediging te zyn, ’t geen ook de
reden was, dat zy hun volk boven en
beneden, ieder op zyn plaats, by ’t ge-
schut verdeelden, en hun verder volk
met spiessen en roers over al klaar zetten,
om, of zy aan boord komen wilden, hen
te konnen waarnemen.

I. DEEL.
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Dog zy quamen geen van allen omtreni
de schepen, dan alleen de Coracora van
den Koning , dat een schoon vaartuig
was, wel met negentig scheppers, of
rocjers met kortc schep-spaanen, in plaats
van riemen, bezet, en zeer wel van
oorlogs-tuigen na hunne wyze, en nog
wel honderd Soldaten, voorzien

De Zeevoogd verzogt den Koning
andermaal eens aan boord te komen, dog

hy was wederom niet te bewegen; maar
zond een van zyne Hoofden , en een
Tolk, om met den Zeevoogd te spreken.

Tegen den avond quam de vorst weër
aan boord met twee Coracora ’s, in een

der welke een Praauwtje, of een Canotie
was

Met die Coracora voer iemand van
zyn bedienden wat dieper in zee van de
schepen af, en toen belastte hy dit
Praauwtje uit de Coracor in zee te zet-
ten, en verzogt de onzen, of zy daar op
met hun geschut wilden vuur geven;
’t geen aanstonds geschiedde, en tot ge-
noegen van dien Koning zyn uitwerking
had

Den 30. verscheen ’er weder een Co
racora met dien vorst, die nu besloten
had aan boord te komen, en den Zee-
voogd te bezoeken.

Hy, die uit de Coracora met drie
Ryksgrooten kort te voren in een kleen
Praauken gestapt was, dat aan de Coracora

vast lag, was in het eerst by de onzen

niet eens vernomen; maar, hem gewaar
werdende , liet men hem zeer ernstig
verzoeken over te komen ; dog al weder
te vergeefs; maar hy trad in de Coracora,
en vraagde de onzen alleen na verscheide
zaaken, die hy wenschte te weten

Den 2. Juny gingen de onzen aan land,
deen bragten den Koning, volgens

Oostersche wyze, daar men noit by de

grooten zonder gaven komt, een zeer
fraai geschenk van eenige gekouleurde
Fluweelen, Lakenen, een vry grooten
Spiegel, en eenige zeldzame Snaphaanen;
al het welke hem wel zeer aangenaam

was; maar de Snaphaanen behaagden
hem best.

Den 12. quam hy weer omtrent de
schepen, dog niet aan boord, en verzogt
toen zeker verguld Musquet, waar op
zyn oog viel, ’t geen hem geschonken
wierd; dog hy wilde het niet ten ge-
schenk hebben, en zeide, dat men het
aan zynen Tol korten zou.

Sen 18. kregen de onzen de eerste
Nagelen aan boord, die zy voor deze er
gene fraaie glaasjens, niet boven drie of
vier duiten waardig, inruilden, gevende

zes honderd van die zoort voor een Ter-
nataansche Bahara, of zes honderd en

twintig pond Nagelen; zo dat zy voor
iederDd
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ieder glaasje meer als een pond Nagelen
kregen

Dog den 9. July stelden zy een vasten
prys op de Nagelen, belovende een Ba¬
hara van zes honderd en twintig pond
(alzo cen Bahara in Amboina maar vyf

honderd en vyftig ponden zwaar is) voor
vier en vyftig Ryksdaalders tot acht en
veertig stuivers ieder) te zullen leveren.

Egter quam Koning Sahid den 25. Ju-
ly, na veel biddens, eindelyk in 't schip
Amsterdam, beziende dat zeer naaukeu-
rig overal van binnen; gelyk hem ook
niets voorquam, of hy had daar zin in

Onder anderen quam hy ook in de
Combuis, zag daar den Kok het vuui
mct een Blaasbalg aanblazen , ’t geen
hem zo verwonderens- waardig voor
quam, dat hy goed vond daar mede een
proef van te nemen, en, ziende dat hy
dat zo wel, als de Kok, doen kon, ver-
zogt hy, volgens den bedelagtigen aart
der inlanders, dien ook te mogen heb
ben; gelyk hy dien ook kreeg

Den 28. July quam hy weër aan boord
beziende ’t schip, even als of hy het
koopen wilde ; maar zyn eigentlyke
boodschap was, de onzen te verzoeken,
dat zy daar eenige Hollanders laten wil¬
den, om met hem te handelen; gelyk
hy ook den 13. van Augustus met dat

zelve verzoek nogmaal aan boord quam,
makende met onzen Zeevoogd een zekere
afspraak over het nieuw gewasch der
Nagelen , by welk gesprek zy malkan
deren zo wel verstonden, dat de Zee-
voogd, van Warwyk, hem toezeide daar
vyf mannen, en een jongen, te zuller
laten om de Nagelen op zyn tyd in te
ruilen, en die tegen de wederkomst der

onzen te bewaaren.

Hoewel 'er zeer weinigen onder ’t volk
genegen waren, hier te blyven, vond
men ’er egter eenigen , die dat aannamen.
Zy waren met hun zessen daar toe over¬
gekomen, over welke Frank van der Does.
een Amsterdammer, hoofd zou wezen.

De Koning scheen toen een man van
zes en dertig jaaren, was kort en lyvig
van gestalte, byzonder vermakelyk, er
lugthertig. Hy was zeer nieuwsgierig,
en vond vermaak in alles, ’t geen men
hem voordeed, na te doen. Hy had ze
ras geen vuurpylen zien opschieten, of
hy wilde die mede leeren maken, leerde
dat ten eersten, gelyk ook de konst van

een balk, door ’t booren van een gat 'er
in, en ’t zelve met kruit vol te stoppen,
zeer gemakkelyk in tween te klieven.

Altyd was hy bezig met het een of 't
ander te doen, en noit zag men hen
ledig. Hy was dikwils met een fraaie
Gilala op t water in welke hy op een
vergulde Catil, of Rustbank, lag.

SKS E

Hoe vriendelyk hy nu ook tegen ons
volk was, zo hield hy nogtans een groot
ontzag by de zynen, die, hoe groot ook
in rang, niet by hem , dan al bukkende,
en met de handen tegen een boven het
hoofd verheven, mogten komen

Hy was gekleed in ’t goud Laken;
zyn fatzoen van kleeding meest na dat
der Portugeezen gelykende ; had een
schoone Distar, of gedraaiden kleenen

Tulbant, van een zeer fraai-bewerkt zyde-
stof, met goude quasten daar aan, op 't

cenhoofd ; en een schoone Kris met

goud gevest, in een houte schede, met
zyngoud overtogen, op zyde, of in

gordel steken.
Op diergelyke wyze waren zyn Hove-

lingen mede, hoewel meer in ’t Rattoen,
dan in 't Zyde, gekleed.

Hy had een verloogchenden Portugee-
by zich, een doortrapten gast, van den
welken de onzen veel werk maakten.

alzo zy zagen, dat hy diep in ’s Konings
gunst stond, en in staat was, om de on-
zen , die daar bleven, veel dienst te doen;
om welke reden zy hem ook eenig ge-
schenk gaven, en zyn gunst voor de on-
zen hertelyk verzogten, die hy ook be-
loofde hun te zullen betoonen.

Kort te voren, eer de onzen van daar

vertrokken, quam het te pas hem te ver-
halen, hoe schelmagtig de Prins van
Orangie, Willem den eersten, door toe-
doen der Kastiliaanen In zyn eigen Hof

doorschoten was van eenen Balthasay
Gerards. Deze daad verfoeide hy zeer
en vertelde toen den onzen, hoe de Por-

tugeezen, en Kastiliaanen, met zyn
groot-vader, en vader, de Koningen
Hair, en Baboe, gehandelt hadden,
waarom hy ook met hen geen vredc
wülde maken.

VertrekDen 19. Augustus nam hy van der
vanZeevoogd van Warwyk een zeer vrien
Warwyk.

delyk afscheid, betuigende zyn uitne

mende blydschap over de komst der onzen,
en verzogt, dat zy tog ten eersten wil-
den wederkomen, gelyk zy beloofden,
en daar op vertrok ken.

dezenNaderhand quam hier, onder In ’t jaar

1601.zelven Koning Sabid, de wakkerc Zee-
quamvoogd, Jacob Corneliszen van Neck, in
hier de

aar 1601. den 2. Juny met de schepen Lec

voogd,Amsterdam, en Gouda, ’s morgens ten
vanagt uuren op de Reede.
Neck.De Koning quam zelf aan boord, on
Die vanhem te verwellekomen, was, zedert de
Sahid

onzen hem laatst zagen, nog al lyvige bezogt
werdgeworden, had maar een luchte Zyde

Muggen-broek aan, en was met zyn
bovenlyf meest naakt wegens de groote

Enhierhitte. Hy had by zich Frank van der
nog vierDoes, en nog drie van de vyf anderen
Hollan-

die de Zeevoogd Wybrand van Warwyk ders

daar vond.
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1601. daar gelaten had. Men ontsing hem
en zyn Edelen, zeer deftig op het schip
Amsterdam , ’t geen hy zeer naaukeurig
bezag, en vertrok tegen den avond, zeei
wel voldaan zynde, weder na land.

Den 3. Juny Sondags quam hy wederSahids
stil aan boord, juist zo als men op dezenhandel b

’t zien dag ’t morgen-Gebed, voor het lezen
van onze van de Predicatie, doen zou. Als hy
Gods

nu de onzen in hunnen Godsdienst bezigdient or

t schip. zag, bleef liy met zyn Hovelingen voor
’t half verdek staan, daar de Provoost

van ’t schip by hen stond, met de roede
van ontzag in zyns hand, en dat voor al.
om te beletten, dat geen Ternataanen na

beneden liepen

De Koning, ziende, dat hy niet me
de en knielde, wees hem dat hy ook
knielen zou; dog als hy wees, dat hy

daar gestelt was, om te beletten, dat
geen van zyne bedienden na beneden
loopen, of cenige schade doen zouden;

z0 eischte de Koning zyn roede, en wees

hem, dat hy zelf als Provoost oppassen.
en wel roezien zou, dat 'er geen schade
zou geschieden, en dat hy zyn Gods-

dienst maar waarnemen kon. Derhalven

gaf de Provoost zyn stokje met doornen
over, en liet zich door den Koning ze
lang, tot dat het Gebed uit was, ver-
vangen ; ’t welk geeindigt zynde, quam
hy by den Zeevoogd, die hem, en de
zynen, zeer vriendelyk ontfing.

Hy was zeer verwonderd over de eer-

biedigheit, die hy de onzen gedurende ’t
Gebed had zien betoonen, en vond her

gedrag der onzen daar in heel anders
dan hem de Portugeezen wel wys ge-
maakt hadden, alzo die voorgegeven
hadden, dat de Hollanders een volk zon-

der Godsdienst, maar Godlooze Zee-
roovers zonder land, of overigheit,
en de vuilste bloedschenders ter wereld

waren.

Terwyl de onzen zich hier bevonden,

hoorden zy, dat de Portugeezen, die
nog op Tidore waren, en daar met vici
schepen lagen (zynde ’t cen een genomen
Rotterdams schip, de Trouw, waar op
De Cordes, een van de Straat Magellanes-
vaarders, onder Mahu uitgevaren, was
hen wilden komen bezoeken , om hen

van de Rcede van Ternate te jaagen.
De Zeevoogd, van Neck, had dit zo

ras niet vernomen, of hy verzogt den 4.
dier maand van Koning Sahid verlof, om
tegen hen te slaan, ’t geen hy toestond,
na zich met zyn grooten daar over drie
dagen beraden te hebben; en dit verlof
gaf hy tegen al het schelden, en waar-
schuwen der Portugeezen aan, die den Ko¬
ning een brief tot merkelyk nadeel der
onzen geschreven hadden, den welken
hy onzen Zeevoogd ook lezen liet, die
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hem zyn brieven van den Prins van ghet.
Orangie in ’t Portugeesch, en in 't Ara-
bisch geschreven, mede overgaf, en van
het tegendeel overtuigde.

Hy was ten dien tyde wat beter, dan ’s Ko-
ning:by de komst van van Neck, gekleed,
kledingverscheen zeer pragtig met zyn voor
en die

naamste grooten, hebbende een fraa van zyn

zoon.Zyde kleed aan, een witten Tulbant van

zeer fyn Neteldoek, met Gouddraad
doorweven, op ’t hoofd, en een Goude
keten om den hals, met hoedanig eent
zyn jongste zoon , de Kroon-Prins
Modafar, mede, dog geenzins zyn ouder-

broeder, Moavia, of de Prins Sedang
versierd was zittende, toen onze Zee-
voogd by den Koning om verlof quam
alleen Modafar naast zyn zyde, met een
Goude Lakenze broek, en een Distar,
of wrong-Kroon van Zyde op ’t hoofd.

Den 7. Juny quam Koning Sahid weer
aan boord, om dit gevegt in perzoon,
dog van verre uit een Praauw, aan te
zien. Waar op de twee schepen den 8.

t’zeil gingen, en den 11. op den tweden
Pinxter-dag ’s morgens ten zeven uuren
by de Portugeezen quamen, van welken

zy den wind kregen, en boven hen
raakten.

Als zy nu genadert waren, deden de
Portugeezen den eersten schoot, waar
op de onzen met hun boegstukken, halve

t Ge¬kartouwen zynde, antwoordden.

vegt was hevig. De Portugeezen scho-
ten van drie plaatzen op’t land, daar zy
verscheide bateryen gemaakt hadden, en
ook uit drie schepen, daar wy maar twee
schepen in ’t vaarwater hadden. De
Zeevoogd, van Neck, swaaide met de
zyde van ’t schip Amsterdam na de zyde
van den Portugeeschen Zeevoogd, en
gaf hem zodanig de volle laag, dat de
Portugees scheen in den ligten brand te
staan. Even zo tastte ’t jagt Gouda het
schip, dat naast daar aan lag, met geen
minder dapperheit aan, en schoot zo
gezwind , dat de Koning 'er over ver-
baast stond.

Na dat men nu omtrent een uur schut

gevaarte gehouden had, wierd de Zee-
ofvoogd, van Neck, zyn regterhand

) af¬zo eenige willen, eenige vingeren
geschoten, terwyl hy, op het half-dek,
by het koldergat staande wees, dat
men vuur geven zou. Buiten dit onge-
mak van die hand verloor hy nog drie
of, zo andere zeggen, agt of negen)
man, en op’t jagt wierd een man dood¬
en den Schipper, Claas Cornelisz. zyn
regter been afgeschoten, die ’er den 15.
van stierf, en op Ternate naast het huis
van Frank van der Does, toen al Koop-
man zynde, begraven wierd.

Dd 2 De

Dapper-

heit van

van

Neck.
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der Hol-De Koning, de dapperheit
landers van verre uit zyn Praauwtje zeer
wel gezien hebbende, en dat zy maar agt

zond henof negen man verloren hadden,
een bode, en liet hen, alzo hy hunnen
aart nu genoeg bespeurt had, verzoeken.
dat zy met schieten nu wilden ophouden;
dog de onzen dit afslaande, gingen al
voort, en zouden nog niet opgehouden
hebben, zo de Koning hen niet weëi
een bode met het zelve verzoek gezon

den, en daarbeneven berigt gegeven had
dat 'er twee Duitsche schepen voor den
wal waren, op welke tyding de Zee-
voogd aanstonds, na in derdehalf uur
tyds alleen uit het schip Amsterdam drie
honderd Kanon-schooten gedaan te heb-

ben, weer na Ternate keerde.
Na dat zy daar op de Reede weër ge-

komen waren, bevonden zy, dat de twet
voornoemde schepen Portugeesche Jonken
waaren.
De Zeevoogd, van Neck, van zyn

quetzuur herstelt zynde, verzogt, aan-
gezien hy hier geen handel voor zich
zag, verlof van den Koning, om na
Patani te vertrekken.

Eer dit nog voortgang nam, was 'er

een groot feest by de Ternataanen op den
16. July, ter gelegenheit dat de Sjah-
Bandars dogter met een Casisi, of Prie
ster, stond te trouwen.

Om aan dit huwelyk te meer aanzier

te geven, ging Koning Sahid met al zyn
grooten na des Sjahbandar ’s huis, waar
op een vaandel Hollanders, in hun vol

veweer, met Pypen en Trommels
volgde.

In dit huis was een zeer groot vertrek.

met schoone kleeden, en tapyten opge
schikt, waar in de Koning met zyn
grooten gebragt wierd, dog de Soldater
en Matroozen stonden rondom de gasten
en zagen dit feest aan.

Na dat de Koning gezeten was, wierd
er een schoon stuk werks ten Morgen
gave, of tot Bruidschat, voor de Bruic
uit last van den Bruidegom gebragt.
Het had vyf Torens, yder van een by-
zondere kouleur; het stond op vier ra-
deren, was zeer geestig, en gierlyk
opgemaakt, en ’t wierd van zestig man-
nen getrokken. Daar na quamen agt
andere mannen, yder met een Standaard
en een Vaantjen daar boven; en vier
andere droegen een schoone verguldekist.
waar in, na der Ternataanen opgeven,
des Bruidegoms Juweelen waren. Na
deze vertooning volgden honderd en vyf-
tig vrouwlieden, yder met een Koperer
vlakken schotel, waar in een geschenk
was, ’t welke zy, volgens ’s lands wyze,
agter malkanderen een voor een gaande,
op haare hoofden droegen. Toen quamen
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daar nog zeventig mannen met zo veel
groote Porcelyne schotels, vol bloemen
en gemaakte Pinang, die zy voor de
voeten der Hollanders nederwierpen
met verzoek van de Pinang op te raapen.
Eindelyk quamen verscheide Schermers
voor den dag , die tot vermaak van den
Koning, en het verdere gezelschap, met
schild en swaard byzonder vaardig met
zeer verwonderenswaardige sprongen te-
gen malkanderen wisten te vegten, en,

schoon maar uit vermaak, zich nogtans
zo woedend tegen een te gelaten, als
of zy malkanderen doormidden zouden
klooven.

Dit nu voorby zynde, ging de Zee-
voogd den 24. July aan land, om zyn af-

scheid van den Koning, en zyne grooten
te nemen

De Koning had liever gezien, dat hyVan
Neckdaar nog tot de komst van War-eyk ge-
by denbleven was , om dan te zamen de Porru
loning

geezen te verdryven; maar alzo hy ze Sahid te
lang niet wagten kon, stond de Koning ty

erzogt.zyn vertrek wel toe; maar verzogt hen
den 26. met al zyn volk nog eerst eens
ter maaltyd by hem te komen.

Dit kon van Neck niet wel weigeren.
weshalven hy op Sondag den 29, zynde
den dag tot die maaltyd geschikt, van
yder schip de helft van ’t volk na land
zond, alwaar zy aan eenige Bamboese
tafels zeer wel onthaalt wierden.

Voor den vorst met zyne grooten, en

de Nederlandsche hoofden, was een by-
zondere groote tafel met allerlei spyze
toegerigt, die onder het ceten nog
het vermaak hadden , van een fraai

Spiegel-gevegt , ’t geen door den Ter-
nataanschen jongen Adel aangeregt wierd.
te zien.

ZynNa dit minnelyk onthaal nam de Zee-
vertrck

voogd van Neck van den Koning af
van daar

scheid, latende aldaar als Koopman, Jan
Pieterszoon, met nog vier gemeene lic-
den, en vertrok met zyn twec schepen,
niet zonder groote droefheit der Terna-
taanen , den 31. July in’t jaar 1601. na
Patani.

In ’t jaar 1602. den 17. Februari In ’t jaar

1602.quam ook in Ternate by dezen Koning
1Sahid de dappere Zeevoogd, Wolferi
Wolfert

Harmenszoon, met vyf schepen, namelyk, Her-

deans-Gelderland, Zeelandia, Utregt
200nWachter, en een kleen jagt; dog bleef
hier.

’er niet langer , dan tot den 7. Maart,
zonder dat 'er iets aanmerkenswaardig
voorviel, dan dat zy op den 28. February
een Portugees scheepje, waar uit het Neemt
volk na Tidore geylugt was , waar in een Por-
zy Ryst, Wyn, Clappus-oli, en Zy- tugeesch

scheepje.de vonden, door een Chaloep deden

nemen.

In

1601.
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In’t jaarIn de maand April des jaars 1605. ver-
1605.komthier tr’ok de onder Zeevoogd van Steven van der

Hagen, Cornelis Sebastiaanszoon, met dede on

der- Zee- schepen, Dordregt , West-Vriesland
voog- Amsterdam, Gelderland, en Medenblik
van Ste¬

uit Amboina na de Moluccos.
ven van

der Ha- Zyn voornemen was, om Tidore aan
gen , te tasten. Onder weeg niet verre var

Cornelis Tidore ontmoette hy een Engelschen
Sebaf

Zeevoogd, die zeide eenige Nagelen opdi2a1is-

117 dat eiland ingenomen te hebben, met
hope van zyn vordere lading op Makjan,
daar hy na toe wilde, te zullen bekomen.
Op de vrage der Hollanders, of de Por-

tugeezen op Tidore nog wel van kruit
voorzien waren, gaf hy tot antwoord,
verstaan te hebben, dat zy nog zestier
tonnen kruit, en zeer goeden lust had-

den , om die tegen de Hollanders te
verschieten; dog dit zeggen streed zeer
met dat van den Portugeeschen Land
voogd der Moluccos, dien Steven van der

Hegen den 15. Februari dezes jaars 1605
by Bima met zyn schip verovert hadde.
want die verklaarde rond uit, dat 'er or
Tidore geen bus-kruit, of altoos zeei
weinig, was, en dat hy uitdrukkelyk

daarom de reize na Amboina, en Tidore,

voorgenomen had, om die Landvoog-
dyen van ’t bus-kruit, dat hy op Malac-
ca ingekogt had, en van eenige verdere
behoeften, behoorlyk te voorzien. Be
halven dat men uit veel andere zaaken

bespeurde, dat deze Engelsman met de
vyand heulde, en hem met kruit en spys
gestyfd had

Den 2. Mai quam Cornelis Sebastiaans¬

zoon met zyn schepen voor Tidore.
welke het voor ’s Konings Hof ten eer-

sten, om met hem te spreken, gezet
hebben. Zy zagen daar twee Portugee-
sche Kraaken digt onder land legger
tusschen twee schansen, die de zelve

dekten. De Hopmannen daar op waren
Thomas de Torris, en Fernando Pereir-

de Sandi.

Den 5. Mai deed de onder-Zeevoogd
de sterkte van Tidore opeisschen; dog
die van binnen gaven tot antwoord, dat

zy voorgenomen hadden, zig te verde.
digen tot den laatsten man toe

Daar op besloten de onzen de Kraaken
eerst te veroveren, gelyk ook Cornelis
Scbastiaanszoon met zyn schip en ’t schip
Gelderland, waar op Jan Janssen Mol,
een dapper man, Schipper was, daar na
toe voer, en die beschoot; dog de Por-

tugeezen beantwoordden dit van hunnen
kant, zo uit de schansen, als uit de sche-
pen , wonder wel, zo dat het van weer-

zyden scheen kogels te regenen; waar
door onder anderen een Trompetter bo-
ven in de mars getroffen wierd

Gedurende dit schieten bemande de
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onder-Zeevoogd, en Schipper Jan Mol,
nu als hoofdman aangemerkt wordende,
yder zyn boot met volk, waar mede zy
die Kraaken, zonder zich eens aan haar

schieten te kreunen, aantastten, en, na
een uur vegtens, veroverden. Het volk
was meest over boord gesprongen, 't
geen voor hun vertrek lonten, en vyer-
poppen, by ’t kruit gelegt had, om de
Kraaken te doen springen, maar het
wierd nog tydig van de onzen gezien,
en belet, die niet meer dan drie dooden,
en zeventien gequetsten, in dezen stryd
bekomen hadden. Zy vonden daar zeven
Metale, en vyf Yzere stukken in, die
zy daar uit namen; staken toen de Kraa-
ken in brand, en lieten ze dryven

Ondertusschen was de Koning van
Ternate, die met twee Coracora ’s na

den Engelschen Zeevoogd voer, van
drie Nederlandsche Factoors vergezel-
schapt, door de Tidoreezen, die de eene
Coracora nog namen, byna gevangen ge-
kregen ; dog ontsprong den dans nog
aan ’t Engels schip ’t geen hy voor een
Hollands aangezien had ; keerende zo
weer tot de zynen.

De Portugeezen dit nemen der Kraa-

ken uit de vesting wel gezien hebbende,
vilden egter nog van geen overgave
hooren spreken, waar op dan de onzen,
met Koning Sahid, bessoten alle onze,
en de Ternataansche magt binnen weinig
dagen byeen te voegen, en hen dan ge-
lykelyk aan te tasten, te meer, alzo die
vorst zeide zeer wel te weten, dat de

Engelschen de Portugeezen met kruit, en
loot, benevens verscheide levensmidde-

len, onderstand deden
Om nogtans te minder bloed te ver-

gieten, liet men den Koning van Tidore
verzoeken, zich stil te willen houden,
en de Hollanders, en Portugeezen alleen

tegen een te laten vegten, onder belofte,

dat de Koning van Ternate die veertien
Coracora ’s, yder van honderd veertig
man, sterk was, zich ook stil houden

zoude. De Tidorees nam dit aan. Hier
op trok Schipper Mol den 14. Mai, met
den Zeeuschen Capitein, van der Perre,
en honderd vyftig man, na land, om het
Rasteel te bestormen, begaf zich, ze
as hy aan land was, na twee Portugee-
sche dorpen, ’t eene na ’t Suiden, ’t an-
der na ’t Noorden gelegen, en stak die
in brand, om die van de vesting te eer
tot de overgave te noodzaken.

Ondertusschen was Koning Sahid met
vyf honderd man ook aan land gegaan,
niet om te vegten, maar ten deele, om
dit gevegt te aanschouwen, en ten deele,
om de Tidoreezen in toom, en buiten ’t

gevegt te houden, terwyl de vloot van de
Noord-zyde de vesting hevig beschoot.

Schip-Dd 3
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Schipper Mol wierp metter haast, na
dat hy nu al zeer genadert was, eer
schans van Wyn-vaten op, vulde die by
dag en nagt met aarde, en begon, dii
voltoit hebbende, sterk op de vesting te
schieten, ’t geen die van binnen zeer
moedig beantwoordden. Weshalven zien
de, dat dit lang zou kunnen duuren
zonder hope tot de overgave te bekomen,
ging hy by nagt met twee Soldaten de
sterkte beschouwen, en bevond, dat daar
al een bresse geschoten, en het derhalven
tyd was, om die te bestormen, waar toe
hy tegen den volgenden dag last gaf-

Den 19. Mai voerde de Schipper, er
hoofdman Mol, al 't volk digt onderde

vesting, ’t geen de Portugeezen, door
gedurig schieten der onzen van boord
niet eens merkten.

Als hy nu tot den storm klaar was, gaf
hy den onzen aan boord met een vlagge
een teeken, om met schieten op te houden,
gelyk zy dat ook aanstonds naquamen

Daar op begon hy den storm met zyn
volk, en raakte, met nog zeven Soldaten
by zich, met een vaandel in de vuiss
binnen de sterkte

De Portugeezen hielden ondertusschen

niet op met schieten, en veel vuur-ballen
van den Toren af te werpen, waar door
niet alleen ’t voornoemde vaandel in brand
raakte, maar ’t geen ook belette, dat 'er

iemand meer in de vesting komen konde
Wanneer zy nu niet meer, dan deze

agt mannen, er in zagen, grepen 21
moed, en dwongen den hoofdman Mol.
na een vierendeel uurs vegtens, met de

zynen ’er weder uit te wyken, by well
te rug trekken Mol van de sterkte afviel
en zyn been brak.

Ten eersten schoten ’er wel eenigen
van zyn volk toe, om hem weg te hel-
pen; dog hy wilde dat niet toelaten, en
ging voort met hen te vermanen van tog
niet te wyken, maar den stryd te hervat-
ten, om ’t verlorene te herwinnen; na
welke vermaning hem een van zyn volk
op de schouderen nam, en wegvoerde

De Portugeezen versoren in 't eerst
van den storm ook Thomas de Torris
hoofdman van een der Kraaken, zo als
hy de eerste op den hoofdman Mol aan-
vicl, en hem met zyn degen dagt te
doorlopen, niet vreezende voor zich zel-
ven, vermits hy in zyn volle harnas was;

maar Mol weerde dit behendig met eer
korte spies af, en een Soldaat, met zyn
Musquet klaar staande, trof hem zo wel,
dat hy dood ter aarde viel.

De onzen hervatten wel den stryd; maar
wierden met minder moeite, dan te vo-
ren, te rugge gedreven, en van de Por-
tugeezen ten half weg van hunne schan-
sen nagejaagt.
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Daar op begonnen die van de schepen 1605

weer op de vesting te schieten, ’t geer
die van ’t schip Gelderland zo gelukl-ig
deden, dat een van hunne kogels, in 't
kruit der Portugeezen gevallen zynde
den Toren met zestig of zeventig Portu-
geezen, met een vervaarlyk geweld, in
de lugt deed vliegen,

DeDit gaf den onzen moed om weer of
vestingnieuw aan te vallen, en heviger , dar
WOrG

te voren , op de vesting te stormen verovert.

om die met den degen in de vuist te ver-
ge¬overen ; het geen te gemakkelyker

lukte, vermits verscheide Portugeezen
ziende het nu niet langer te konnen hou-
den, om hun leven baden, en zich over-

gaven, het geen hun toegestaan, en ’t
beloofde gehouden wierd.

die En dooToen schoten de Ternataanen toe,
de Ter-tot dien tyd maar toegekcken haeden
2142nen

met voornemen , om alles te plunderen
geplun-

en te verwoesten, staken ook een steenen dert

Toren , waar in Nagelen waren. in

brand , zonder dat de Hollanders dit

konden beletten

Deze storm kostte den onzen twec

mannen, en agt gequetsten, waar onder
de gemelde hoofdman Mol was. De

Portugeezen hadden drie en zeventig
dooden en dertien gequetsten. Hunne

vrouwen waren meeif na een vastigheit
op het gebergte gevlugt, en wel byzon-
der na een hoogen berg, niet ver van de

vesting, tot welken men niet, dan door
een zeer smal voetpad, komen, en dus
onmogelyk die veroveren kon; ten ware
door uithongeren, ’t geen toen de zaaken

der onzen niet toelieten

Dierhalven heeft men den Landvoogd t Geen

de l’ortu-Piedro Dcbbro, en Fernando Peroir- de

1e1Sandi , nevens de overige Portugeezen
de

te zamen omtrent vyf honderd sterl odeo

doct vertoegestaan, met eenige scheepjens na de
trekie.Philippinen of Manilha te vertrekken

Deze overwinning, die men voorna-
melyk aan ’t springen van dien Toren
toeschryven moet, was oorzaak, dat de
Portugeezen nu niet alleen volkomen uit
al de Molukze eilanden verdreven wier-

den, maar dat zy ook niets daar omtrent.
dan alleen maar een geringe vesting op
Solor, behielden.

Men vond verder goed, die veroverde Cornelis
Schafvesting te slegten, ’t welk verrigt zynde
tj4a1is-heeft de onder-Zeevoogd, CornelisSe
zoon laaxbastiaanszoon, eenig volk in TernateCn hier eenig

hier gelaten, om met de Koninger va1 volk, en

vertrelctteTernate, en Tidore als middelaars
handelen, en ook verder in opzigt van

alle andere zaaken van wegen de Hol-

landers daar te blyven. Deze waren de
opper-Koopman, Adriaan Harmenszoon
met nog dertien of veertien mindere
perzoonen.

Alles
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Alles dus bestelt zynde, voer hy met
het schip Gelderland na Ternate, laadde
daar een goed deel Nagelen, en vertrol
den 14. Julius na Bantam. Voor zyn
vertrek wilden de Ternataanen, dat hy
een van beiden doen zou, of den Koning
van Tidore dooden, en dus die onderza-

ten onder Ternate brengen, of dat hy
daar een genoegzame bezetting later
wülde; ’t geen hy beiden affloeg, voor-
gevende, dat zy geen zwarigheit nog
van Goa, nog van Manilha, te wagten
hadden.

Dog deze vreugde der Hollanders,
over dit veroveren van Tidore ’s vesting,
duurde niet langer, dan tot den jare 1606.
vanneer de Spanjaarden, wetende, dat
de onzen op geen van beide de eilander
eenige sterkte gelaten hadden, en van de

Tidoreezen geroepen zynde, den 14
Maart uit Manilha onverwagt met een

vloot van twee en dertig zeilen, of van
vier schepen, vier Galeyen, en verder
van Fusten, Jonken, en diergelyke vaar
tuigen meer, benevens drie duizend man

waar onder zestien honderd Spanjaards,

onder ’t opper-gezag van Don Pedro da
cunha, tusschen Ternate, en Tidore ten

anker gekomen zyn, vindende daar het

schip West-Vriesland van Steven van der
Hagen ’s vloot.

Tegen het zelve hebben zy eenigen
tyd vrugteloos geslagen, waar op zy dan,
ziende daar niets op te konnen winnen,
van het zelve afgehouden, en zich na
Fidore begeven hebben, ’t geen zy na
weinig moeite innamen, en nog vier van
ons volk gevangen kregen.

Dit verrigt hebbende op Tidore trok

ny den 1. April na Ternate, belegerde
Gamma Lamma. De Ternataanen, deze

twee Natien niet konnende wederstaan,

zyn meest na ’t gebergte gevlugt, ’t geen
die genen, die nog in de vesting waren.
dwong, dezelve op den ;den over te geven:
en ook al hunne Coracora ’s aan de Ti
doreezen ten proi te laten; waar door

zy dan ook uit de zee geslagen waren.
In het eerst waren eenige Ternataaner

met hunnen Koning Saidi na Takoma
gevlugt; dog, zich daar niet al te zeker
vindende, liet hy daar zyn broeders zoon
Kaytsjili Hbamza, en begaf zich na
Gilolo.

Men zegt, dat de Goegoegoe, of de
Ryks- bestierder, Marasaoli, de sleutels
der sterkte aan de Castilianen, zonder

zich eenigzins te verdedigen, overgege-
ven, en dit geslagt by de volgende Ko-
ningen daar over zulk een haat op den
hals gehaalt zou hebben, dat zyne na-
zaten zedert van dat ampt afgezet zyn,
en geen magt meer, om den eer-naam
van Goegoegoe te voeren, gehad hebben;
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3maar zyn daar na als Hhoekoms
Opperregters, daar zy te voren het naaste
in waardigheit aan den Koning waren
gebruikt. Dus hebben in dit opzigt die
van den huize der Marasaoli ’s het zelve
lot gehad, als die van ’t huis van den
Prince Tarruwese, welkers nazaaten tot

geen de minste waardigheden verheven
mogen werden, om dat hy de egte kin-
deren van Koning Bajang Ullab vervolgt,
en een derzelven gedood heeft.

De Castilianen deden hun uiterste best

om Koning Saidi in handen te krygen,
weshalven zy hem veel geveinsde belofter
door onderhandeling der Tidoreezen lie
ten doen, zeggende, dat hy maar weder
in Ternate komen, en zyn land in vrede
bezitten kon.

In ’t eerst wilde hy daar niet na luiste-
ren, buiten dat zyn necf, Hbamza, hem
ook riedt de Kastilianen niet te vertrou-
wen, maar zich wat aan een kant te
houden. Dog zyn Gemalin, Bokje Siri
Kaja ried hem, zonder dat men weet
door wiens aandrang, of met wat inzigt,
het tegendeel, willende, dat hy weër na
Tacoma keeren zoude, en dit ging te
meer by hem door, om dat men mom-
pelde, dat de Kastilianen Hbamza wilden
tot Koning verheffen, om welke reden
hy ook Hbamza niet vertrouwde.

Hy begaf zich dan op een deftig op-
gecierde Coracora der Tidoreezen, hem
door de Castilianen, om hem af te haalen,
toegezonden; maar was egter zo voor-
zigtig, dat hy zyn zoonen, en vooral
zyn jongsten zoon, Modasar (die zyn
opvolger zyn zou, alzo de oudste niet
bequaam was, en men den Prins Sedang
niet begeerde tot Koning te hebben) met
den Kaytsjili Aali, en eenige anderen van
s Konings bloed, aan een kant zond,

en dus maar alleen na hen toe ging.
Als nu de Kastilianen zagen, dat zy

den Koning, met meest al zyn grooten
en ook zynen neve Hbamze, den Kayt-
sjjli Tsjjolo, en nog vyf van de voor-
naamste Sengadji 's, of Hertogen, als
die van Makjan, Saboe, Gamoecanor-

ra, by malkanderen hadden , hebben zy
dic aan boord gebragt, en gevankelyk na
Manilha gevoert.

Dit hadden de Ternataanen zo ras niet
vernomen, of zy vlugtten nu sterker.
dan te voren, na het gebergte van Gi-
lolo; waar na toe zy ook hunnen jongen
Koning, Modasar maar zes jaren oud
zynde, voerden, die daar tot het naaste
jaar 1607. schuilen bleef.

Na dat nu de Kastilianen dus meester
niet alleen van Tidore, maar ook van
Ternate geworden waren, hadden zy
ook van ons volk een onder-Koopman,

nevens twee anderen, gevangen gekregen.
De
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De opper-Koopman, Adriaan Hermans-
zoon, en nog zes mannen, dit gevaar
met een Praautje ontkomen, hadden zich

na ’t schip West-Vrieslandt begeven;
dog van de goederen der E. Maatschappy
aldaar niets konnen bergen; buiten al
het welke zy ook nog twee honderd

Bahara ’s Nagelen, yder van zes honderd
twintig pond, verloren, die anders al
gereed lagen, om in 't schip West-
Vrieslandt , ’t geen reeds twee hon-
derd Bahara ’s in had, ingescheept te
worden.

opOns gevangen volk verdeelden zy
twee vaartuigen, en zetten hen aan eeni-
ge naburige eilanden aan, van waar zy
naderhand met een Praauw in Amboina
quamen, alwaar zy hun wedervaren ver-
haalden, en daar by getuigden, dat zy
ransch niet qualyk van den vyand gehan-
delt waren.

Ook was het schip West-Vriesland uit
Ternate, daar niets meer ten voordeele
der E. Maatschappy te doen ziende,
verder in ’t laatst van ’t jaar 1606. na 't
vaderland vertrokken, en volgens berigt,
den 19. Mai 1607. op Bantam bekomen,
op Mauritius eiland verongelukt; ter-
wyl de zaaken aldaar in een bedroefden
staat, en de Kastilianen volkomen mee-
sters van alles gebleven waren.

Ondertusschen vonden de Ternataanen
goed , eenige gezanten na Bantam te
zenden, om te zien, of daar weer Hol-
landers mogten verschenen zyn, en om
van hun hulpe te verzoeken tegen de
Kastilianen, en Tidoreezen.

Hier toe besloten zy Kaytsjili Aali
een Prins van het Koninklyk Ternataans
bloed, als zynde de zoon van Koning
Sabid ’s broeder (even gelyk ook den
Prince Hbamza, ’s Konings neve, uit
een andere broeder was) te verkiezen, en
hem als hoofd van dat gezantschap nevens

Hyden Kimelaha Adja af te vaardigen.
geenquam op Bantam, dog vond daar

Hollanders; weshalven hy van daar in 't
jaar 1606. vertrok, hervattende dien
togt het jaar daar aan met meer vrugt
en genoegen. Deze Aali, schoon toen
nog maar in de twintig jaren out, en
kort van stature, was zo ongemeen rad,
en dapper, dat hy menigmaal met schildt
en zwaard in de vlugt over zyner vyan-
den hoofd gesprongen zynde, in dien
zelven sprong dat hoofd mede genomen,
en zich weer behouden tot de zynen be

geven heeft.
Terwyl nu Koning Sahid in Manilha

gevangen zat (daar hy eindelyk, zonder
dat men den netten tyd van zyn overlyden
weet, gestorven is) waren ’er, by Mo¬
dafar ’s minderjarigheit, egter nog wak-
kere mannen aldaar overgebleven, die de
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zaaken des gevangen Konings, en het be- 16-6.
stier des ryks op zich namen.

Onder deze stak uit Daja, of Hidajat. Hdajat
besieen man uit het Adelyk huis Tommagola
1alsgesproten, die van het jaar 1606.
1616.

beonder-Koning het Ternataans ryk ernate

als ouder¬stiert, gelyk ook tot deszelfs welstand de
oning.roornoemde Prins Aali veel toegebragi

heeft, zonder dat zy egter een van bei-
den daar van veel vrugt, of dankbaarhcit
intfangen hebben.

Het eerste berigt, dat de onzen van Matelicf
1OOrddit veroveren van Ternate, en Tidore
in ’t jaar

kregen, was in het begin van Juny des
1606.

deaars 1606. voor Malacca, alwaar voor Ma¬

lacca , datZeevoogd , Kornelis Matelief de Jonge
de Casti-bezig met die stad te belegeren, zestier
lianen de

Portugeezen , nevens eenige anderen
Moluccos

met twee Galeotten uit de Moluccos den verovert

hadden.4. Juny omtrent die stad verschenen, ge-
vangen kreeg, uit welke hy den ganschen
staat der Moluccos, benevens het vero-
veren van Ternate, en Tidore, omstan-
dig verstond, gelyk hem dit kort daar
aan ook door zeven of agt andere gevan-
genen bevestigt wierd.

Hoe zeer ook dit groot verlies dien Geen

e. nawakkeren Zeevoogd smartte, zo moest
iet anhy dit voor een tyd opkroppen, en eerst
der Por-

zien , wat hem verder voor Malacca te ugeesche

doen stond; alwaar hy den 22. October lOOt,

doet be-1606. dien vermaarden en zo voordeeligen
suiten

Zee-slag, tegen die magtige Portugeesche
der115

vloot, door den onder-Koning van In
te gaan.

dien , Don Martin Alfonso de Castro
ongsten zoon van Don Antonio de Cascais,
gevoert, omtrent de stad Malacca sloeg
gelyk wy dat uitvoerig onder de zaaken
van Malacca zullen voorstellen

'tNa dat hy dan voor die stad alles,
reen hem mogelyk was, tot nadeel der
Portugeezen verrigt, en zich nog eeni-
gen tyd te Keda, en daar omtrent, met
zyn schepen te vergeefs, met hope van
daar nog lading van Peper te krygen.
opgehouden had, zonder dat hy ook de

Portugeezen uit hun voordeel lokken
kon, vond hy den 3. December goed,
dezelve na verscheide kusten te verdeelen,
en met zes schepen na de Moluccos te
vertrekken.

Hy quam den 31. January in 't arKomt

vOOron-1607. voor Bantam, alwaar hy van
Banin

L¬zen opper-Koopman, en de andere
in ’t j221

datdienden der E. Maatschappy hoorde,
16.7.

deover drie dagen het schip Delft met

oornoemde Ternataanse gezanteri, in ’t
laatst des verleden jaars daar weder uit de
Moluccos, om de Hollanders tot hun
hulp te verzoeken, gekomen, na Am-
boina vertrokken was.

Matelief verstond daar mede , dat de
agten Medenblik, en het Duifken, toen
in de Moluccos waren, dog dat zy voor

eerst,
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eerst, zonder verder ontzet, niet veel
daar zouden konnen uitvoeren (gelyk zy
ook in ’t voorjaar al weer in Amboin-
gekomen waren) waarom hy te meerde
haast maakte, om van Bantam derwaart.
te vertrekken, gelyk hy den 7. February
deed

Hy gierde den 11. op Jaccatra aan
diens Koning hy bezogt, en eenige ge-
schenken gaf, vertrok van daar den 13,
quam voor de kust van Celebes ten anker
vernam daar, voor Tanah Keke, dat
daar ook een groot en kleen Hollands

schip aangeweest, maar over tien dagen
na Amboina vertrokken was, weshalven

hy mede daar na toe stevende, alwaar hy
den 29. Maart voor de sterkte Victoria

ten anker quam

Hy vond daar ook het schip Enkhui
zen , ’t geen hy na de Moluccos voor a
zond, om te zien, of men den vyand
eenige afbreuk zoude konnen doen, en

op Makjan, en Batsjan eenige Nagelen
bekomen

Ook vond hy hier den Prinse Aali, en

den Kimelaha Adje, die uit name van
Hi-den Ternataanschen onder-Koning,

dajat, weder na Bantam afgevaardigt,
en van daar den 28. January met ’t schip

Delft na Amboina vertrokken waren

om de Hollanders aldaar op het ernstigste

te verzoeken (gelyk zy nu alhier medt
deden) dat zy, en den Heer Zeevoogd
hen in dezen nood tog niet verlaten

maar met hunne magt tegen de Kastilia-
nen, en Tidoreezen, byspringen en on-
dersteunen wilden , hem verzekerende

dat zy dat ten allen tyde erkennen, en
hem middelen aanwyzen zouden, hoe
al het verlorene weder, gemakkelyk

door hun beider magt verovert kon wor-
den.

Hier op gaf de Zeevoogd Matelief tos
antwoord, dat hy zeer genegen, en uit-

drukkelyk, om hen te helpen, gekomen,
en ook zyn voornemen was na Ternat
te stevenen; maar dat hy eerst zyn eiger
middelen, en zec-magt overzien, en
vooraf ook weten moest, hoe groot de

magt der Ternataanen, en die der vyan
den aldaar, was

Zy zeiden, dat 'er drie honderd Kasti-
lianen in Gamma Lamma waren, het
geen zy , zedert zy dat veroverden
merkelyk versterkt hadden.

Daar op riep de Zeevoogd zyn breeder
raad byeen, die bessoot de Ternataanen,
zo veel hun jegenwoordig vermogen toe¬
liet, te helpen, mits dat zy van hunne
zyde bezorgen zouden, dat zy met twec
duizend Ternataanen mogten versterki
vorden, zonder het welke hun verdras
ren eenemaal uit, en hy van zyn belofte
ontslagen zou zyn.

I. DEEL.

217N.EK

staaiDe gezanten , hunnen slegten
ho¬zeer wel kennende, en wetende ,
bonmogelyk hen was, zo veel volk

deze gesteltenis van zaaken, zo schielyk
by den anderen te krygen, vonden egter
goed, dit te beloven, om den Zeevooge
voor eerst met zyn schepen maar in Ter-
nate te lokken, in hope van dat zig wel
gunstiger gelegenheit, dan zy nu voor-
zien konden, tot het nakomen van deze
belofte, opdoen mogt, en zy daar door
of door des Zeevoogds ontzagchelyke
magt, gelegenheit tot het herstellen van
hunnen bedroefden staat zouden bekomen;
welke hope zy afgesneden, en des Zee-

geheel en alvoogds vertrek na Ternate

zouden verhindert hebben, zo zy maar
het minste aan hem hadden laten blyken,
dat zy geenszins in staat waren, om zo
veel volk by zyn komst in Ternate aan
hem te leveren. Dierhalven hoopten zy,
dat de tyd alles redden, en men verder
over die zake met den onder-Koning
Hidajat zou spreken, die zekerlyk dit
hun beleid in allen deelen billyken, en

zich ten hoogsten over des Zeevoogds
komst aldaar verheugen zou.

Hier op is Matelief, na het noodige in
Amboina verrigt te hebben, met agt
schepen, Orangie, Mauritius, Erafmus,
Enkhuizen, Delft, de kleene Son, her
Duifken, en het Jagt, in alles vier hon-
derd een en tagtig blanke koppen, en
vyftig swarten ophebbende, in gezel-
schap van deze gezanten uit Amboina
naar Ternate op den 3. Mai 1607. ver-
trokken.

Hy quam den 10. voor Batsjan, begor
daar ’t geweer aan de hoofden, en min-
dere krygslieden uit te deelen, verkie
zende uit de zelve ook zekere hoofd-
mannen, onder-hopmannen, en mindere
hoofden, benevens twee honderd en vyf-
tig man, dien hy last gaf, als het noodt
deed, te landen, en het noodige aldaar
volgens bevel van hunne hoofden te
verrigten.

Die van het schip Orangie betoonden
weinig moeds by ’t landen; dog die van
de andere schepen waren gewilliger.

Den 11. quamen zy voor Makjan,

’t geen nalf onder Ternate, en half
onder Tidore, gestaan hebbende, zich
nu onder de Kastilianen begeven had.

Den 13. Mai quam hy op de Reede
van Telingamoe, alwaar hy zo ras niet
ten anker gekomen was, of hy zond ten
eersten een Ternataan, die hy uit Am-
boina mede gebragt had, met een Praauw

na Gilolo, om den onder-Koning, Hi-
dajat, en jongen Koning, Modafar
kennis van zyn komst te geven

Hy kreeg den 15. hier op ten ant-
woord, dat de Koning morgen volgen
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zou, schoon hy maar vier Coracora ’s.
eenige Praauwen, en zeer weinig volk
nad. Hy kreeg ook door een Ternataan
kennis, dat 'er op Ternate zes honders
Kastilianen, en daar onder veel zieken
maar op Tidore niet boven de dertig
waren.

Men besloot daar op met al de schepen
na Tidore te zeilen, en daags daar aan te

bezien, of de Ternataanen aan land zou
den by hen komen, dewyl het zonde
hen niet wel te landen was buiten dat
zy zich zelven ook ten eersten, door t
opwerpen van deze of gene vastigheden,
zouden moeten versterken

Hy, den 16. voor Tidore gekomen
ging vlak voor de stad, omtrent der
zeekant, aan de Oost-zyde dezes eilands,

leggen; maar bevond de zelve met bos-
schagien zodanig omcingelt, dat men
maar een Snaphaans-schoot daar van daar
leggende, niet boven drie of vier huizei
zien kon.

Op’t strand vond hy een bolwerk van
opeen geleide kei-steenen, een mans-

lengte hoog, en omtrent twee Musquet-
schooten lang, ’t geen zich ten Suider
en ten Noorden langs den zee-kant henen

strekte. Aan het Suid-einde des zelfs is
een ronde berg, die tamelyk hoog, er
van binnen qualyk te beklimmen is
Hier op hadden de Kastilianen drie stuk-
ken, en eenig volk, dat daar op de wag
hielt, en den zelven in het Noorden wel
beschanst had

Een groote gotelingschoot van daar
lag de oude Portugeesche vesting, dog
zo met ruigte bewasschen, dat men dis
van de schepen niet zien kon

Voor de stad vond hy ook een steene
Rif, omtrent een steenwerp van land
’t welk met laag water droog, maar me
hoog water op zommige plaatzen we
drie, en op andere wel meer voeten on-
der legt, zodanig, dat 'er tusschen het
zelve, en het land, wel vyf of zes voeter
water blyft; en strekt dit Rif zich var
den berg in 't Suiden tot voorby de Por-
tugeesche sterkte uit, waar door het voo
die stad met geladene boots vol volk niet
wel, dan alleen by een spring-vloed, er
maar op zommige plaatzen, te landen is;

al het welke tegen de gedagten van der
Zeevoogd uitviel, die zich verbeeld
had, dat men daer digt aan den wal ko¬

men , en het landende volk met het
geschut der schepen dekken kon; daa
zy van het zelve, zo ras men maar aan
den wal was, door al het geboom-
te, niet den allerminsten dienst konder
hebben.

Sen 17. Mai quam de jonge Koning
Modafar toen twaalf jaren oud, bene
vens zyn broeder Moavia, die een jaa

U EKS

ouder was, met den Koning van Gilolo, 1607
mede een vorst van veertien of vyftien voog-
aren, by den Zeevoogd Matelief met het aaateites

et

schip de Son, benevens een Coricora, eenige
en vyf of zes Praauwen , bemant met Prinsen

honderd vyftig Ternataanen, waar by er
daags daar aan nog vyftig quamen, be
nevens de Hhoekom, of opper-Prieste

van Ternate, een man van groot aanzien
onder hen.

Hidajat, de onder-Koning van Terna-
te, quam niet eens te voorschyn, voor-
gevende ziek op het gebergte van ’t
hooge overland te leggen, en dus niet
in staat te zyn, van zelf daar te komen
weshalven hy den jongen Koning, en
den Koning van Gilolo, by den Zeevooge
met dit volk, zynde al ’t geen hy hac

gezonden had,connen byeen zamelen,
dat hy het tenmet dit ernstig verzoek,

besten der Ternataanen gebruiken, hen
met zyn magt ondersteunen, en zich
rerder met deze Koningen beraden wilde
noe men de zaaken der Ternataansche
kroon, zo verre nu vervallen, best en

poedigst zou konnen herstellen
Dit verschilde zeer veel van de twee

luizend Ternataanen, die den Zeevoogd
door den Prins Aali beloofd waren; bui
ten dat hy niet zien kon, hoe hy, ’t z1
lidore, of wel Ternate , ’t geen hy van

beide herwinnen mogt, met zo weinig
volk zou konnen houden; hoewel dat
nog zo ligt niet zou te winnen zyn, als
de Ternataanen wel hoogmbedig op

gaven
Egter om een overleg van deze zaal En over-

legt byte maken , begon hy met deze twee
d2j al 's

Koninigen daar over te spreken, vragen-
riekte ,

le of zy wel moed hadden, om Tido
alles met

re, als hy dat mogt gewonnen hebben heim

net twee schepen, die hy daar tot hun

verdediging laten zou, te houden.
raven tot antwoord, dat hun staat door
de laatste overrompeling der Kastilianer

zeer vervallen, hun volk zeer verstroit

een groot getal daar af gesneuveld, of
van ongemak gestorven was, en zy daar
door niet in staat waren van veel te
beloven; maar dat het zekerst was, dat
z0 men de Ternataanen weer byeon
zamelen wilde, men dan geenzins ot
Tidore blyven moest, daar zy dog niet
zouden willen, of durven komen; maarzy raden

dat het best zou wezen, zo het de Zee-hem, ot
voogd mede goed vond, een sterkre op nernatecen sterk-

Ternate te bouwen, en hun daar twee te te

chepen te laten, wanneer zy geen zwa- houwen.
righeit zagen om die sterkte tegen den
vyand, immers voor een tyd, en zo lang
er geen hulp-troepen uit Manilha quamen
zeer wel te konnen verdedigen

Ook hielden zy den Zeevoogd voor
hrinnnedat zy, op Ternate zynde ,
Nage¬
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piukken, maar dat zy, op Tidore hun
verolyf houdende, dat zo niet konder
doen; buiten dat zy geen reden zagen
warrom zy hun eigen land verlaten, er

in een vreemd , ’t geen niet beter was,
hun verblyf nemen zouden.

Daar op dan verder gaande, vertoon-Wyzen

daar 1t0t den de Ternataansche grooten, die nu er
de beste dan quamen afzakken, dat 'er op Ternate
plaatzen

twee plaatzen waren, die met weinig
aan.

moeite konden versterkt, en tot vastig

heden van verdediging gemaakt worden.
De eene, Maukonora genaamt, lag

eenomtrent een kleen uur van de stad, op
Debergagtige, en zeer sterke plaats

andere, Maleyo, lag van de stad Gamoe

Lamoe wel drie uuren, in een vlakte, er

die derhalven door arbeid zou moeten

versterkt worden. En een van deze
plaatzen zou zo ras niet versterkt zyn,
of zy oordeelden, dat de Ternataanen,
die nu hier en daar gevlugt waren, zou-

den uit hunne schuilhocken ten eersten n-

die vastigheit afkomen, ’t geen zy anders
ruet zouden durven doen.

Zy beschuldigden zeer den onder-Hart
Zecvoogd, Kornelis Sebastiaanszoon, voor-beschul

digin; gevende dat hy, tegen hunnen raad, der
t. 3en Koning van Tidore in ’t leven gelaten,
Kornelis

geeren hen verzekerd had , dat zySevas¬

zwarigheit nog van den Tidorees, nogt122n5

zoon. vann de Portugeezen, te vreezen hadden
alzo er geen vloot uit Portugal was 't
geen by , omtrent Goa geweest zynde,
daar zelf vernomen, en dat men ook niets

quaads van Manilha te wagten had, ver-
mits zy daar genoeg met zich zelven t
stellen hadden; daar nogtans zy hem voor

zyn vertrek genoeg verzekerden, dat de
Tidoreezen, by de eerste bequame gele-
genheit, niet nalaten zouden zich aan
hen , gelyk ook metter daad tot hun

smert gebleken was, ten uitersten tt
wreeken.

De Heer Matelief, dit alles aangehoort,
’t Welle en daar uit klaar genoeg begrepen heb-
Matelies

bende, dat zy niet genegen waren opnoud

Tidore te blyven, kon egter niet goed241

Tidore te vinden, wat ook eenige leden van zyner
verlaten raad hier tegen inbragten, zo weer van

Fidore na Ternate te vertrekken, en dat

t’ecnemaal ongemoeit te laten.
De agting der Hollanders kon dit niet

lyden. Ook had de vyand aldaar zich
konnen inbeelden, dat zy, of uit vreeze
voor hen, of wegens gebrek van volk,
of oorlogs-geree-schappen, of wegens
eenig ander onvermogen, als lafhertige
van daar vertrokken waren, daar zy, de
stad in koolen leggende , zich by den
vyand gevreest, en by al de omleggende
eilanders, ’t zy vrienden, ’t zy vyanden
zeer ontzagchelyk konden maken.
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Het was wel waar, dat het niet der
pyne waard scheen, zyn volk voor eenig
gevaar hier bloot te stellen, en dat om
maar eenige hutten van stroo, die zy met
der haast weder herbouwen konden, in
brand te steken; maar het was ook niet
waarschynlyk, dat de vyand, hier zo
groot een magt van schepen byeen zien-
de , zich zelven om die stroo-hutten mede

in eenig gevaar zoude willen begeven,
't geen zy veel meer van de Hollanders,
dan die van hun, zouden te wagten heb-
ben ; weshalven ook de Zeevoogd met
reden oordeelde, dat 'er geen gevaar ter
wereld in gelegen, en ’t voor de zake der
Hollanders, en der Ternataanen noodig
was, hen voor zyn vertrek van hier een
wakkeren neep te geven.

Op dien zelven dag quam ’er een
Praauw met volk van Makjan,een

eiland, te voren onder Ternate gestaan,
maar by de laatste verovering ten groot
sten deele zich onder Tidore begeven
hebbende, van de welke eenige door den
Sengadii, of Hertog, uitgezonden wa-
ren, om heimelyk eens af te kyken,
waar het heenen wilde, als mede om den

Zeevoogd bekend te maken, dat hun
Sengadii genegen was, aanstonds weër
tot de onzen over te komen, zo ras hy
maar bespeuren zou, dat de onzen weër

een vastigheit, of eenigen voet op Ter-
nate hadden; en dat volgens een oude en

juist geen onvoorzlgtige gewoonte van

meest alle inlanders, van het altyd met den
sterksten te houden

Zy gaven aan den Heer Matelief ook
te kennen, dat, nu drie weken geleden.
de Koning van Tidore veertig man van
Makjan by zich ontboden had, om den
berg, die in het Suiden legt, te verster-
ken, en de Kastiliaanen dan daar op in
bezetting te leggen; dog dat die van
Makjan dat geweigert, en de Tidoreezen
daar op gedreigt hadden, hen de Casti
liaanen te zullen toezenden, die hen

verwoesten, en tot slaven wegvoeren
zouden.

De Heer Zeevoogd, alles wel over
wogen hebbende , besloot met zynen
raad ’s morgens te landen, en de stad in
brand te steken.

Ten eersten wierd alles daar toe bereid.

Men zond vyf honderd en twee man in

de boots, voegde daar nog honderd vyf-
tig Ternataanen by, en ging hy, na hen
tot den stryd wel vermaant, en van wa-
penen voorzien te hebben, zelf ook met
een schuitje, daar vier roejers, zyn wond-
heeler, en twee dienaars in waren, na
land toe

Men kon aan land niet meer dan vyf-
tig Kastiliaanen zien, en dierhalven

verbeeldde hy zich, dat, schoon zy door
Ee 2 eeni-
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eenige werken gedekt wierden, dezelve
zyn voornemen niet zouden hinderen

Dit was wel waar; maar, omtrent

den wal komende, kon hy 'er met zyn
schuitje niet over, veel min met de
boots, van welke ’er nog twee aan den
grond raakten , waar door wy, hoe zeer
men ook van de schepen na land toe
schoot, nog twee mannen verloren.

Om dan verdere ongemakken voor te
komen, alzo ’t landen zeer gevaarlyk
door dit Rif was, vond Matelief goed,
weder na boord te keeren, en ’s nagts
met de schepen na Ternate te loopen.

Voor Maleyo ten anker gekomen zyn
de, ging hy met twaalf Musquettiers,
en eenige Ternataanen aan land, alwaar

hy drie Chineezen ontmoette, die hy

gevangen, en ’s avonds mede na boord
nam.

Deze al drie dagen uit de vesting der
Kastiliaanen geweest zynde, zeiden, dat

er op beide de eilanden maar drie hon-
derd Kastiliaanen, en daar af twee hon

derd op Ternate, waren; buiten wel
ke zich daar nog twintig Portugeezen
en vyftig Chineezen, onthielden.

Den 20. Mai quamen de schepen voor
Telingamoe, uit welke hy nevens zyn
raad hondert vyftig man met zich nam
om Maukonora, ’t geen een groot hals
uur van de vesting der Kastiliaanen lag,
te gaan bezigtigen.

Zy vonden dit wel redelyk bequaam
om ’t met weinig moeite te versterken
ja onwinbaar te maken; maar men keur

de dit egter af, om dat de Ternataanen
aldaar hunne Praauwen niet bergen, noch
hun toevoer van levensmiddelen van Gi-

solo , dan met veel gevaar, bekomer

konden, vermits de Tidoreezen hen dit
altyd beletten, en hen tusschen Ternat
en Tidore gemakkelyk niet alleen waar
nemen, maar hen ook al hun drinkwate
afsnyden konden.

Men ging dan, na goed overleg, Ma-
leyo bezigtigen. Men vond het aan de
Noord-Oost-zyde des eilands, omtrent
een myl of drie van Gamma Lamma, in
een vlakte leggen, zonder eenig gebergte
daar omtrent, ’t geen het hinderen kon
Het had een muur van op malkande
ren gelegde steenen in 't ronde, welker
zy al voor vyftig jaaren, met de Portu-
geezen in oorlog zynde, gemaakt hadden
Deze muur was op zommige plaatzer
twee vadem hoog, op andere weër wat
minder, en had de dikte van agt of tier
voeten. Op eenige plaatzen was hy wel
wat uitgekalft, en bouwvallig gewor-
den, dog met weinig moeite, en in vyf
of zes dagen kon dit zodanig herstelt

worden, dat men voor een schielyken aan
loop der vyanden niet veel te vreezen had

SEUK

Het fatzoen des zelfs is zoodanig, dat
liet na den zeekant een breed, en na de

berg-zyde een smal vierkant uitmaakt
en is omtrent vlak in ’t midden van den
grooten berg van Ternate, die byna ’t
geheel eiland beslaat, aan den voet des
zelfs gelegen

Recht voor deze plaats is een Rif, ’t
geen by laag water geheel droog valt, en
hen byzonderen dienst doet, om hunne
Praauwen, en Orembajen, te konnen

bergen. Buiten dit Rif is zeer goede
anker-grond ; dog de schepen moeten
omtrent een gotelings-schoot van den
wal afleggen

Alles omtrent dit Maleyo dan wel be

zigtigt zynde, vond men goed, het sterker

te meken, en in staat van verdediging te
brengen, te meer, dewyl ook de Ter-
nataanen ten coucimaal daar 100 over

helden.

Men deelde dan houw-messen, en by-

len, aan de Ternataanen, die nu reeds
tot drie hondert aangegroeit waren, uit.
Eenige der zelven zond men ook, om te
zien of men geen Kastiliaanen gevangen
krygen kon; maar dit missukte ver-
mits die de ruigte omtrent Gamma Lam-
ma een groot stuk wegs afgebrand, en

waar voor zyzich tegen een beleg,
vreesden, door ’t maken dezer ruimte

verzorgt hadden
Den 21. Mai begonnen de Ternataa-

nen de ruigte rondom Maleyo, die door
hare dikte ’t gezigt der wallen t'eenemaa
wegnam, af te houwen, ’t welk verrigi

zynde, ging de Zeevoogd met zyn raac
de plaats net afmeten, en verder aanwy
zen, waar men de bolwerken zou moeten

maken.

Dit gedaan hebbende, ontbood by den
jongen Koning, en den Hhoekom, of
opper-rigter by zich, om nu verder het
noodige met hen te overleggen; maar na
’t volk , daar toe vereischt, vragende,

gaven zy tot antwoord, dat zy meest na
Gilolo om levensmiddelen waren

De Heer Matelief nam dit hun vertrek
zeer qualyk op, aangezien hy hen des
morgens een ton Ryst gegeven, en zich

zelven, om ’t werk voort te zetten, niet

ontzien, maar in een zwaren regen daar
by onthouden had , tot zo verre, dat hy

doornat geworden was, en, nu al zyn
moeite voor niet ziende, was daar over
zeer verbolgen.

De Hhoekom zeide, dat het zyn schuld
niet, maar van nooden was , dat de

Goegoegoe, en de hoofd-man ter zee
zich hier by ’t volk, en het werk,
vinden lieten, na welke als de regte
hoofden des volks, zy veel beter, dan na
hem, zouden hooren

Nu
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Nu en dan quam ’er een of twee van1607.
Waar op Gilolo afzakken, met berigt, dat de
Matelie andere morgen komen zouden; dog dit
dreigr te morgen duurde zo lang , dat het den
vertrck-

Heer Matelief al zyn geduld benam, dieken.
derhalven een Praauw na Gilolo met uit-
drukkelyken last aan den Goegoegoe,
of Ryks-bestierder, zond, dat, zo hy
geen zorgdroeg, dat zyn volk ten eersten
op Ternate quam, om het werk te vol-
toyen, hy niet genegen was langer daar
te blyven, betuigende het zyne, en
meer , dan zyn pligt, gedaan, maar nu
ook gezien te hebben, dat de Ternataa-
nen niet van hem geholpen wilden zyn;
buiten dat zy het voor God, nog de
Wereld, verantwoorden konden, zulk
een schoone vloot daar ontboden, en tot

nog toe daar mede maar den spot gedre-
ven, en niets uitgerigt te hebben, daar
men nograns, zo zy het hunne maar
toegebragt, en goede bevelen gegeven
hadden, zeer veel daar mede had konnen
uitwerken. Dit duurde tot den 2esten

’t Geen
dier maand , wanneer de Ternataanschede groo-

ten doet Ceevoogd aan boord quam met verder
afkomen. berigt, dat de Goegoegoe nog die zelve

dag stond te volgen.
De Heer Matelief schold hem voor al

wat leelyk was maar hy antwoordde,
dat zy geen Praauwen genoeg hadden
konnen krygen, en dat ook hy niet in
staat was, om alleen iets te beraatslagen,

of uit te voeren, maar dat de Hhoekom,
een man vol yver, en de Goegoegoe,
dat moesten doen; en dus lei d’een gesta-

dig de schuld op den anderen.
Men kreeg dien dag een man, en een

vrouw, gevangen, die wisten te zeggen,
dat de Kastiliaanen niet ophielden zich te
versterken, en daar toe hunne slaven te

gebruiken , dog dat er vele derzelve
poschwaart inliepen , en besloten hadden
tot de onzen over te komen.

Eindelyk quam ook op den 16sten de
Die hy

Goegoegoe, maar ’s avonds zo laat, dat
walcken

de Zeevoogd hem niet spreken kon; maarbestraft.

des daags daar aan verscheen hy by Ma-
telief aan land, waar by zich ook de
Zeevoogd, zyn broeder, mitsgaders de
opper-briester der Mobhammedaanen,
de Hhoekom, de Sengadji, of Hertog,
van Saboeho, en meer anderen voegden,
die dan te zamen weër na boord voeren,

alwaar hen Matelief hunne nalatigheit,
en ondankbaarheit op het scherpste
voorg-stelt hebbende , klaar aanwees,
hoe hy van hunne gezanten, die hem
waren komen roepen, en hem twee dui-
zend man beloord hadden, bedrogen,
van hen gedurig om den tuin geleid, en,
indien het zo langer ging, niet in staat
was, om hen verder eenige hulpe toe te
brengen.
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datDe grooten van Ternate, ziende,
inde Zeevoogd volkomen gelyk had,
ehet gene hy hun voorhield , lagen

hoofd in den schoot, vertoonende aan de

eene zyde hun onvermogen met de rede-
nen ’er nevens , en verzogten aan de
andere zyde zeer ernstig, dat hy hen tog
in dezen nood niet verlaten, maar zo
lang byblyven wilde , tot de vesting in
staat was, belovende daar toe alles, wat
in hun vermogen was, by te zullen
brengen.

Hy gaf hen tot antwoord, dat hy hun
drie schepen daar laten, maar dat hy met
de andere na China vertrekken zou, en
dat hy ten eersten bescheid, om te weten
waar na zich te rigten, daar op hebben
moest.

Zy voeren dan heen, om zich met de
hunnen aan land daar over te beraden, en
gaven hem ’s avonds, wanneer hy ook
aan land quam, tot antwoord, dat zy
wenschten, dat hy met zyn gansche vloot
daar wilde blyven, vermits hem dat by
de Ternataanen, en al de omleggende
eilanders, de meeste agting, en ook
de beste gerustheit geven, daar anders
yder van hen dus redenkavelen zou, dat
het beter was het met de Portugeezen te
houden, en van hen wat ongemakken te

verdragen , dan zich aan de zyde der
Hollanders te begeven, dewyl de eerste
daar altyd by hen, en de Hollanders in
t gemeen maar voor een maand twee of
drie daar bleven, weik eerste hen gerust
stellen, en tegen alle overval van vyanden
delcken zou, daar zulk een kort verblyf
hen al zo weinig, als het aanbod van drie
schepen , helpen kon; met alle welke
redenen zy in het eerst op den Zeevoogd
niets, maar nogtans, by hunne nadere
beloften, van goed en bloed by hem te
zullen opzetten, op den 28sten Mai zo
veel vermogten, dat hy met zynen raad
goed vond met de gansche vloot daar
tot de sterkte zou voltoit zyn, te blyven.

Hier op wierd onderling besloten, met
dat werk voort te gaan, gelyk dan de
Zeevoogd Matelief dien namiddag met

hethonderd man aan land ging, om
geenSuider-bolwerk te beschanssen ; 't

sy den 2osten een mans lengte hoog met
hout en aarde kreeg; maar met de Ter-
nataanen, die mede honderd man leveren

zouden, ging het even eens, als te voren,
alles zonder order, en zonder hun-

ne hoofden eenigzins te gehoorzamen;
want in plaats van aan de afgevallene
muragie van Maleyo, volgens overeen-
komst, met die manschap te arbeiden;
vond Matelief, toen hy ’er na zien quam,
dat zy meest weggeloopen, en ’er maar
vyf of zes gebleven waren; hoedanig het
met die aan ’t bolwerk geplaatst waren,
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zo ras hy 'er zelf eens afging, medt
gestelt was; al het welke daar meest van
laan quam, dat die lieden niet betaalt
wierden, en, egter voor hunnen kosl
moetende zorgen, dus genoodzaakt wa

ren dien, na den arbeid, in 't bosch te
gaan zoeken; waar door dan ’t werk ze
lang moest stil staan.

Den zosten tragtte Matelief hen onder
vier Hopmannen te verdeelen, en die

weder in Rotten zodanig af te zonderen,
dat yder Rotmeester over tien gebieder
zou; dog dat wilde al mede niet lukken;
n gelyk zy liever over hoop, en in 't

honderd zonder zulke hoofden werken
wilden, om te gemakkelyker te konner

weg loopen, alzo moest de Zeevoogd,
hoe zeer hy daar over met dreigen van
zyn vertrek, en straf-oeffening tegen de
grooten uitvoer, dit met goede oogen a
weër aanzien

Ondertusschen kreeg men door een
versooper berigt, dat er een Chineesche

Jonk met Nagelen gereed lag, om te
vertrekken, om op welke te passen de
Zeevoogd met zynen raad goed vond ’t
schip de Son, Enkhuizen, Delft, en
het Duifken met den Fiscaal, Maarten
dap, als gebieder, af te zenden, met last
van dat vaartuig te nemen, of te ver-

branden, maar zonder daarom den wal te
na te komen, of de schepen in eenig ge
vaar te brengen

Dien zelven avond hoorde men van
wee overloopers, dat niet alleen die
onk maar ook nog een scheepje na

Manilha wilde, en gaven deze ook tt
kennen , dat 'er in de vesting niet bover
de twee honderd en vyftig man, in staa
om wapenen te dragen, en al de anders
ziek waren. Dat ook van de honderd
Kastiliaanen, die te voren op Tidore zich
onthielden, 'er twintig op Ternate ge-
komen waren.

Wat het werk aanging, hoe zeer de
Zeevoogd dat zogt voort te zetten, het
vilde met de Ternataanen niet aangaan:
want zo ras hy, om hen te lokken, Ryst
an land bragt, quamen zy voor den
lag; maar zo ras die weer op was, ver-
sweenen zy

Dit ging met vallen, en opstaan,
door de slapheit van den Goegoegoe, en
den Zeevoogd der Ternataanen, zo tot
den 3den Juny heen, wanneer men ’t
bolwerk tot zyn behoorlyke hoogte
behalven de borstwering, kreeg, waar
op men twee stukken met hunne affuiten,
en drie Metale bassen, nevens eenige
Vzere, bragt

Sen aden quamen de schepen met de
onk der Chineezen weder, waar in zi
ryf en twintig Chineezen, en omtrent

vyf honderd Quintalen of zestig Bahaar
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Nagelen , yder van zes Ryksdaalders
vonden , van welke zy een derde aan
Tol, of tegen drie en dertig en een half
en honderd , hadden moeten betalen;
bchalven welke zy ook eenig Zilverwerk
en weinige andere kleinigheden daar uit-
genomen hadden; dog zy konden niet

merken, dat daar onder eenige goederen
der Kastiliaanen waren. De Jonk ver-

brande hy, dog de Chineezen nam hy
naderhand mede na China.

Nu wenschte de Heer Matelief niets
20 zeer, als maar het Suider-bolwerl
ook in staat van verdediging te zien;
vermits hy vreesde, dat, zo hy eer ver-
rok, de vyand daar zekerlyk een aanval
p doen, en dan alles weer ligtelyk ver-
woesten zou, daar hem dat, na alles
erst voltoit te hebben, onmogelyk was.
Derhalven preste hy grooten en kleenen.
lan eens met goedheit , dan eens met
dreigen, tot den arbeid zeer sterk aan;
dog bevond, dat zy meest aan den arbeid
leven, als zy hunne wyven by zich

hadden , die hy daarom van ’t land van
Gilolo na Ternate met het schip de Son.
en met andere vaartuigen, brengen liet

Maar had hy veel moeite met de Ter-
nataanen, en hunne grooten, mecst oudc
lieden, die hun rust zogten, en tegen
geen ongemak konden, nog veel meer
hoofdbreken had hy met zyn eigen volk

Den yden Juny had hy de meeste daa
van aan land doen gaan , om niet alleen
t werk te meer voort te zetren, maa
ook om een Pallissade-schutting, of Sta-
ketzel, tegen den muur, die t bolwerl-
van de stad afsloot, te maken; maar zo
ils hy aan land quam, spanden de meesten
van zyn scheepsvolk te zamen, en liepen
met hoopen na strand toe weg ; waar van
hy in ’t begin de reden niet wist, maan
noorde naderhand , dat zy niet meei
vilden werken, zich even als razende
menschen tegen hem aanstellende, zonder
dat hy egter begrypen kon, wat zy be-
geerden. Om dit dan te weten, zond
hy twee Schippers naar hen toe, die hen
ait zyn naam belastten, aan de vesting te
comen, ’t geen zy niet alleen weigerder

maar voegden daar by , dat, zo de Fiscaal
iet hart maar had van daar te komen, z1

hem den nek breken zouden
Matelief, hier over ten uitersten ver-

oornt, is met den Fiscaal na hen tot
gegaan, en vraagde hen met veel deftig-
heit, of zy hunnen eed betragten, hem
gehoorzamen, en aan de vesting komen
vilden, of niet: Zy zeiden, neen. Daar
p vertrok de Zeevoogd, zond her
weer twee Schippers, en liet hen af-
vragen , wat zy hebben wilden : Zy
gaven ten antwoord; dat zy buit van de

genomen Jonk hebben wilden. Indien
2y
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1667. zy prys is, antwoordde hy, zal ze u
geworden; maar is zy geen prys , zo en kan
ik ulieden geen buit daar af geven, deg,
’t zy ze dan prys , of geen prys is, zo gy
ze egter met geweld hebben wild, zul ik ze

nlieden evenwel geven, om dat gy my daar
toe dwingt. Indien, zeiden zy, de Jonk

prys is , zo willen wy die hebben, maar zo
niet, zo begeren wy, dat gy die niet lossen
maar ze laten varen zult.

Dit antwoord vervoerde den Hecr

Matelief ten uitersten, alzo hy niet ge-
negen was de Jonk, ’t zy na Manilha,
’t zy na Ternate, te laten varen; hy
belastte hen dierhalven, hen niet meer

willende spreken , na boord te gaan;
maar ook dat en wilden zy niet doen.
Daar op deed hy eenige gotelingen van
strand op het bolwerk halen, om ’t werk

te doen voortgaan; dog deze baai-vangers
waren zo stout, dat zy, gebrek van
water hebbende, drie en drie, midden

door ’t volk , die de gotelingen voort-
trokken, aanquamen, met een voorne-
men , om zo na ’t Noord-einde der

sterkte , daar 't water was , te gaan.
Zo ras had Matelief dit niet gezien, of
ay, meinende, dat zy zo aanquamen,

om het werk te beletten, quam boven
van het bolwerk af, rukte zyn korten
Japanschen Sabel uit, en meende hunnen

Hopman, zo als hy met een stok in de

hand voor uit trekken quam, ter neder
te zabelen; maar hy, en de andere, ont-

liepen het behendig, en vermengden
zich zodanig onder het arbeidend volk,
dat hy hen niet kon onderscheiden;
zonder het welke hy 'er zekerlyk eeni-
gen, zo zy maar stand gehouden had-
den, nedergehouwen zou hebben. Daar
waren ’er wel, die riepen. Houd stand;

maar niemand was, tot zyn geluk, zo
gek, van daar na te luisteren, alzo yder
wel voorzag, dat het hem gegolden, en
mogelyk in die rechtvaardige woede van
den Zeevoogd het leven zou gekost heb-
ben. De meesten voegden zich derhal-
ven wedr by 't werk, ’t geen den Zee-
voogd, ziende dat de grootste roervinken
daar na best werkten, bewoog alles door

de vingeren te zien, waar door dan een
cinde van dit muiten quam.

Even z0 had hy den Ssten en oden weer
nieuwe mocjelykheden met de Ternataa-
nen, en vooral met hunne hoofden, dan
met den Goegoegoe, dan met den Ter-
nataanschen Zeevoogd, die hy wel eerst
met de Sabel dreigde, en zyn matten
van de Praauw , daar hy hen in vond,
in stukken smeet, maar moest, na al zyn
dreigementen, vermits hy hen, en zy
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hem niet verstonden, zich zelf weder te
vrede stellen.

Nogtans werkte dit zo veel uit, dat

hy den pden Juny over de vier honderd
Swarten aan ’t werk , de poort der
sterkte gereed, en alles zo verre in staat
kreeg, dat het tyd begon te worden
om van de hoofden der vesting, die hy
daar laten zou, te spreken.

Hy vond dan goed den Fiscaal, Maar-
ten Aap, by meederheit van stemmen
daar over het bewind te geven; waar
van den Ssten al gesproken, en ook 't
zelve al zo goet als aangenomen was ;
maar wanneer hy nu den gden dit by her-
haling met zynen raad meende vast te
stellen, zo wendde die man duizend
zwarigheden voor, en zei rond uit, dat
hy het bewint niet wilde aannemen.

Dierhalven wierd de Hoofdman ter
zee , Gerard Gerardszoon vander Buis

als Hopman over de vesting, en vier
schepen, die 'er bleven , en in zyn plaats
weër Jan Rossingeyn, als Hoofdman ter
zee, en over de koopmanschappen Pieter
Janszoon Boenen verkoren; dog deze alle
wierden zodanig aangestelt, dat zy, zon-
der toestemming van den raad aldaar,
die uit agt perzoonen bestaan zou, niets
zouden mogen uitvoeren ; welke raad
ook van den Zeevoogd en zynen raad
een voorschrift, waar na zich te rigten,
ontfangen zou.

Dit zo bestelt zynde, vond men ook
goed, zes gotelingen , yder van drie
duizend pond, en vier bassen, neven-
vyf en veertig man in deze vesting te
laten, waar toe egter niemand op de
vloot, zonder verbetering van elf of
twaalf gulden, besluiten wilde.

Daar op monsterde hy zyn krygs-
knegten in de sterkte, teekende het ver-
drag met de Ternataanen, vonniste de
twee voorname belhamels van den veri-

gen oproer, gaf van zyn gansche behan-
deling der zaken in Ternate berigt, zo
aan de Heeren Bewindhebberen, als aan
hunne dienaaren tot Bantam, en in Am-
boina, om, zo ras ’t hen mogelyk was,
eenige hulp-troepen herwaarts te zenden,

en vertrok, na behoorlyk afscheid van
de Ternataanen genomen te hebben, den
27sten Juny in ’t jaar 1607. met de sche-
pen Orangie, Mauritius, Erasmus, en
t Jagt, bemant met twee honderd vyf
en tagtig Blanken, en dertig Swarten,
behalven de vyf en twintig Chineezen
van de genomen Jonk, na China.

Het verdrag, met de Ternataanen ge-
maakt, was van dezen inhoud :
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Verdrag, gemaakt tusschen den
Admiraal Cornelis Matelief

den Jongen, van wegen en
uit name der Heeren Staten

Generaal der vereenigde Ne-
derlandsche Provintien ter
eenre, en den Koning van
Ternate, Modafar en zynen
raad, ter andere zyde, dezen
26sten Juny in ’t jaar 1607

voor Maleyo.

Erstelyk zal de Admiraal, die ons hie
Eweder op Ternate gebragt heeft, me
alle zyne vloten bier blyven, tot dat het bol-
werk aan ’t water gelegen van deze plaat

Maleyo, die hy begonnen heeft sterk te ma
ken, volkomen in Defensie is.

Op zyn vertrek zal hy bier laten de
schepen Enkhuizen, de Son, Delft, en
het Jagt, van welke schepen altyd aan lan¬
zullen wezen dertig of veertig mannen in de
wapenen tot bewaring van ’t holwerk

Hy zal ook t zelve bolwerk voorzien me
behoorlyk geschut, en ook hier nog eenig
geschut laten, tot provisie van de andere
bolwerken, die nog in de plaats Maleys
zullen gemaakt werden

Ook zal by bestellen, dat met den eerster
advys na Ambon en Bantam ga, op dat
'er in toekomende February bier nog twe
schepen mogen komen, om alzo met behoor
lyke magt gedekt te wezen tegen ’t secours
dat uit de Manilha ’s zou mogen komen
waar toe de Ternataanen Praauwen zullei

verzorgen.
Den Admiraal zal gehouden wezen, al

by in Holland komt, de zaken van Ternate
ten hoogsten te bevelen aan de Heerci
Staten, op dat zy volk mogen zenden, om

de Kastiliaanen uit Ternate te jagen
waar toe de Ternataanen nevens deze vol¬
magt zyn gevende , om in hunnen naam dit
zaken te vervorderen

Hier tegen zullen de Ternataanen de Ed
Groot Mog. Heeren Staten aannemen, en
kennen voor hunne beschermheeren, waar

aan zy den eed zullen doen, als het der

Heeren Staten zal believen
De onkosten, die gedaan zyn, en nog

gedaan zouden mogen worden in oorloge
zullen de Ternataanen betalen, zo haasi
zy ’t vermogen hebben, 't welk zal staay
aan ’t oordeel van de Heeren Staten, wan
neer, en hoe veel

De Guarnisoenen, die hier gelaten wor
den, zullen uit de Tollen der Ternataa
nen, als van onderdanige landen van de
kroon van Ternate, betaalt worden

Zy zullen ook gehouden wezen alle Ter
nataanen, die verstroit zyn in de omleggen
de landen, ten eersten op Ternate te doen
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komen; ook alle onderzaten van de kroon 1607
Ternate, als Boero, Cambello, Lochoe
Meau, en Manado, die op t eiland Cele-
bes woonen, als ook die van Gilolo, Moro,

Sarangani, en Mindanao, zo veel doenelyk
is , op dat door de menigte der Ternataanen
’t verdryven van de Kastiliaanen te ligie
mag vallen, en ’t volk gereed zyn, als ey
hulp uit Holland komt

Zy zullen geen Nagelen mogen verkoo-
pen, ’t zy aan wat Natie, of volk,
zelve zou mogen wezen, dan alleen aan den
Factoor, die van wegen de Heeren Staten
in Ternate zal woonen, en dat tot zulken
prys,als de Heeren Staten zullen ordonne
ren, en met den Koning accorderen

Niemand van beide de partyen zal de

andere vermogen te verongelyken, maar zo
iemand van de Hollanders de Ternataaner
verongelykt, zal by aan de Overigheit
iangeklaagt en gestraft worden, desgelyk.
zal ook van wegen de Ternataanen ge
schieden

In zaken van Religie zal niemand den
anderen mogen bespotten, of verbinderen;
maar elk leven, gelyk by t voor God wil
verantwoorden.

Zo ’er iemand van de Hollanders over-
liep by de Ternataanen, die zal van de
Ternataanen weder geleverd worden, des-
relyks zo iemand van de Ternataanen by de
Hollanders quame, die zal van hun medt

weder geleverd worden
Zonder Consent van beide de partyen

zal niemand met de Spanjaarden, nog Ti-
doreezen, vrede mogen maken. Aldus ge¬
daan ten dage als boven

Was geteekent

Matelief de Jonge

Hy liet by zyn vertrek, alhier vie
schepen, te weten, Delft, Enkhuizen
de kleine Son, en ’t Jagt het Duifken
om de Ternataanen meest na Gilol
gevlugt, te eer na de nieuwe vesting, na

de plaats, daar zy gebouwt was, Malcyo
genaamt, te lokken, en ook hen tegen
alle geweld, en aanval der vyanden, te
geruster te stellen. Uit de Ternataansche
gedenk-lyst der bestierders, en Land-
voogden aldaar zou men moeten oordce-
en, dat zyn onder-Zeevoogd, Olivier
van de Vyver hier ook zelf in ’t jaa
1609. nog geweest was; dog 't is zeker,
dat die Heer in’t jaar 1607. al voor de
maand October op ’t eiland Mauritius in
de wagters haven, volgens 't berigt, 't
geen de schepen de swarte Leeuw, en de
vereenigde Landschappen in Decembe
des jaars 1607. daar kregen begra-
ven was, en dierhalven in ’t jaa

1609. in Ternate niet kan geweest zyn.
Hoe
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1007. Hoe verre nu ook deze sterkte reeds
gevordert, was, moet men zich niet
verbeelden, dat dit een volkomene vesting
was, 6 neenl het is niet meer dan een
punt, nu ’t groot bolwerk genaamt
geweest, en dezelve pas een dag of twee
voor het eerste verdrag, ’t geen Matelies
met hen maakte, voltrolkken ; dog by
dit voorgemelde verdrag is by het eerste
Artykel wel uitdrukkelyk bedongen, dat
zy ’t zelve ten eersten voltrekken, en in
staat van verdediging brengen moesten
ten welken einde men ’er een ontwert
tot het maken van de andere bolwerker

bygevoegt heeft, hoewel daar op geer
gevolg voor den jare 1609. ten tyde van
den Heer Zeevoogd Francois Wittert te
vinden is

Na dat nu Matelief pas vertrokkerDie doo
was, hadden de Rastiliaanen uit Gammade Casti-

lianen te Lamma de voornoemde vesting met twec
vergeeft honderd vyftig man besprongen , dos
bespron

wierden afgeslagen, waar by zy dertig.
gen werd

en de onzen zeven mannen verloren.

De Ternataanen hadden zich in dit

gevegt deftig gequeten, maar tot hun
leetwezen den Hhoekom , een dapper
krygsman, die ook zeer beklaagt wierd
verloren

Deze tyding bragt het Jagt het Duif
Welken

ken, ’t geen den gden September uitslegtt

staat door Ternate voor Bantam ten anker quam
overlo- en gaf aldaar verder te kennen , dat
pers ont idore ’s vesting met omtrent zeventig
delt, en

Kastiliaanen bezet, en nog zo verwoestna Ban-

tam over en ongeredderd lag, als het by de onzen
geschre gelaten was
ven word.

Het bragt twee Castiliaanse oversoo
pers mede, die verzekerden, dat 'er in
de stad Gamma Lamma groote ziekte.

en gebrek van levensmiddelen was, ze
verre, dat zy zich met de Molukze spys
hen ongewoon, behelpen moesten; dos
de stad zelf hadden zy met sterke wallen.

door dag en nagt daar aan te arbeiden,
doen versterken, en met grof geschut
en andere oorlogs-voorraad , voorzien.
waar door zy in staat waren van die met
vyf honderd man, die zo daar, als in

Tidore lagen, wel te konnen verdedigen
Omtrent dezen tyd ontfing men eer

brief door Prins Maurits aan Sahid, Ko-

ning van Ternate (hoewel toen gevangen
by de Kastiliaanen) geschreven, van
dezen inhoudt:

E Kooplieden, die van den eersten
Brief van Daanvang hunne schepen in u Majesteits
Prins

Koninkryk gezonden hehben , hadden onsMaurits

aan Ko¬ vertoond, dat het u Majesteit beliefd had
ning hen in uwe Protectie te nemen, en te Con-
Sahid. senteren , dat zy met de inwoonders van

uwe Koninklyke Majesteit mogten hande-
len, en Commercie dryven, en volgen.

I. DEEL.
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dien alle faveur en gunst genoten hadden
daar voor zy genoodzaakt zyn geweest
groote onkosten te doen, om dien handel te
Continueeren, en die vriendschap te ver-
volgen , en hebben, dien zy derwaards

gezonden hadden, belast, uwe Majesteit in
alles, dat tot uwe assistentie, en defensie
tegens uwe , en hunne vyanden zou mogen
strekken, te believen, en hulpe te be¬
oyzen

Alzo dat wy met groote blydschap nu
verstaan hebben, dat uw Majesteit, mei
het veroveren van Amboina, en Tidore,
van hun bevryd is : verhopende dat uy
Majesteit vorders bare landen en Konink-

ryken met rust zal regeeren. Zo verstaan
vy, dat zy daar nog eenige schulden hebben.
die onbetaalt zyn, zo hebben zy noodig ge-
vonden den toonder dezes Christiaan Dorit
derwaarts te zenden, om de schulden in te
vorderen: zo hehben wy uw Majesteit met
eerbieding willen verzoeken, den voorsz.
Gecommitteerden in alles behulpig te we-
zen, in het innen van de schulden, en uwe
gunst te verleenen, op dat by des te bequa-
mer tot zyn regtmatig voornemen kome.

Wy zenden u een kleen Present, tot er-
kentenis van onze goede affectie, endt
vriendschap, verzoekende ’t zelve goed-
willig te willen ontfangen, wy zullen u
altoos te dienen bereid zyn , biddende den
Almogende, u in zyne bescherming te ne¬
men, en een langdurige regeering te ver-
lcenen.

Gedaan in ’s Gravenhage den 2Ssten
November 1606

Dit berigt was oorzaak, te meer, de-
wyl ’er op Bantam geen lading voor het
schip, de groote Son, was, dat mer
goed vond dien bodem ten eersten klaar

te malen, om na Ternate te vertrekken
terwyl de Kooplieden zich daar bevly-
tigden om Rys en anderen voorraad of
te koopen, om die vooraf met het Jagt
het Duifken, waar aan al de Timmer-
lieden om te vertimmeren Eezig waren
na Ternate te zenden, en de luiden al-
daar te verzeleeren, dat de groote Son
haast zou volgen; dat de onzen aldaar een

grooten moed geven zou.
Om dit alles te spoediger voort te zet

ten, wierd de Schipper van de groote
Son, vermits hy geen gebied over zyn
volk, nog ’t zelve ontzag voor hem had.
van dat schip geligt, en Abraham Thysver.
als opper-Koopman, en Schipper, daar
op gestelt, die als een wakker, en voort
varend man dit schip aanstonds na Poelc
Pandjang overhalen, en van alles voor
zien deed

Den 6den November vertrok van Ban-
tam het Jagt het Duifken na Ternate
inhebbende tien lasten Ryst, en zeven
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vyftig of zestig lasten Ryst innemen, en,1607.leggers Arak, met bevel om te Gressic
zo die daar niet waren, dan op Makassaraan te loopen, om, daar den vollen last
aan te gieren, daar zo veel Ryst, als hyvan Ryst, en Boontjens, ingenomen heb¬
bekomen kon, voor de Moluccos tebende, de reize zo spoedig, als mogelyk
laden, en zyn uiterste best te doen, omwas, na Ternate voort te zetten.
voor de komst der Manilasche schepen inOndertusschen verscheen de Heer Ma-
Ternate te zyn; te meer, vermits mentelief van zyn Chineeschen togt den 24sten
daar door de Ternataanen niet alleenNovember met het schip Orangie om-
kragtig aanmoedigen, maar ook gelegen-trent het Verkens-eiland, niet verre van
heit hebben zou, om voor die Ryst aan-Bantam gelegen, en ging den 2ysten,
stonds Nagelen, zo van Ternate, als vanalzo hy door tegen-wind niet wel op-

En nit-Makjan, te bekomen; waar op dan datkomen kon, met de boot na die stadt,
schip den aden December derwaarts ver- voertalwaar hy, op ’t berigt wegens de ge-
trokken, en met brieven aan den bestier-steltenis van Ternate, goed vond, dat de
der van die vesting voorzien is.groote Son ten eersten mede daar heen

zou vertrekken, op Jaccatra, en Gressic.

DERDE HOOFDSTUK.

rAtelief waarschouwt de Engelschen, van den vyand in Ternate niet te helpen.
Mlegt Gelderland na Ternate aan. Van Caarden komt voor Bantam. Handeli
zeer bruck met Matelief. Wil na Johor; dog moet wederkeeren. Matelief raad hem
na Ternate te gaan om redenen van gewigt. Wat by hem raad in de Moluccos aan te
tasten. En byzonder eerst Makjan. En daar na Tidore. By welk oordeel by, schoon
'er slechte tyding van Johor quam, volhert. Van Caarden vertrekt na Ternate. Giert
in Amboina aan. En komt in Ternate. Alwaar by eenige schepen vint, die met de
zyne een fraaje vloot uitmaken. Zyne verrichtingen aldaar. Hy zendt een Fregat op
twee Galeyen af. Andere vrugtelooze aanslagen. Die hem van Tidore doen afzien.
Zyn nieuwe aanslag op Makjan. Hy neemt de vesting Taffasoho, op Makjan, in.
Aanwyzing, dat van Caarden zelf die vesting innam. Sterkte der zelve. Makjan
onder Ternate door van Caarden gebragt. Verlies van twee schepen. Van Caarden door
de Castiliaanen gevangen. De onder-Zeevoogd, Wittert, gaat na Ternate. Verhoc-
ven na Banda. Wordt daar vermoort, Door Hoen, als onder-Zeevoogd, vervangen.
Die over Amboina na Ternate gaat. Bevestiging van 't Contract door Wittert gemaalt.
Maleyo voortaan Orangie genaamt. Hoen komt in Ternate. Bevind, dat Wittert na
Manilha vertrokken is. Om volgens ’t ontwerp van Matelief, den vyand allen toevoer y
te snyden. Vrugtelooze aanslag der onzen op een Castiliaansche sterkte op Ternate. Hoen
stelt order op verscheide zaaken. Bouwt de vesting Willemstad op Tacomi. Die van volk
voorzien, en nader beschreven word. Hoen belegert Tidore. Loopt met eenige schepen
voor Batsjan. Diens vorst hem bars antwoordt. Dog dwingt hem vrede te maken. De
onzen nemen de vesting in. Dwingen den Koning van Batsjan, zich over te geven.
D’aanslag der onzen mislukt. t Werk hervat zynde, vermeesteren zy den vyand. De
vesting van Batsjan, Barneveld genaamt, en versterkt. Verbond met de Koningen
van Ternate, en Batsjan, door Hoen gemaakt. De vyand, op Batsjan, slaat de onzen
op de vlucht. Eerste hoofd over de vesting Barneveld. Hoen ’s verdere verrichtingen
op Batsjan, en zyn vertrek na Tidore. Daar by sterft. Zukkelingen van 't schip
de vereenigde Landschappen. De vyand in Ternate krygt ontzet van Manilha. De
onzen nemen twee vaartuigen, en eenige Kastiliaanen gevangen. Los gerucht van een
aanslag op Batsjan. Van Caarden uit zyne gevankenis verlost. Hopman Schot 's komst
op Laboewa. En om al ’t volk van ’t eiland Cajoe op Motir te verplaatzen.
Ombatsjan beschreven. Des Konings van Batsjan ’s Godsdienst te dier tyd. Laboewa
beschreven. Verlies van ’t Jagt den Griffioen op Makjan, en Motirs ’s opperhoofd,
door de Tidoreezen gedoodt. Brief der Staaten Generaal aan den Koning

vreesde, dat zy wel mogelyk, evenE Zeevoogd Matelief had on-
gelyk te voren andere van hunne Natie,dertusschen van ter zyder
den vyand aldaar met krygs-behoeftenverstaan, dat de Engelschen
versterken, en aan de Tidoreezen ookgenegen waren ook na Ter-
wyzen, hoe zy hunne loop-graven tegennate te gaan, en vermits hy

de

vyand in
Ternate
niet te

helpen,
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1607. de onzen maken moesten, zo deed hy
hun aanzeggen, dat zy zulks niet zouden
hebben te doen, of dat hy hen als vyan-
den aantasten, en dit op zyn tyd na be¬
hoorcn wrecken zou.

Hier op antwoordde de hoofdman van
het Engelsch Jagt, dat zy wel eenig
kruit, doch ondeugend, en dat nog zeei
weinig, verkogt hadden, maar dat zy
zich tot geen andere zaaken met onze

vyanden aldaar ingelaten, en ook geen
gedagten hadden van hun voortaan eenig
kruit te verkoopen.

Deze waarschouwing liet Matelief doen,
niet om dat hy zich zo veel aan dat ver-
kogt kruit, of wel aan ’t verkoopen van

andere oorlogs-voorraad aan den vyand

gelegen liet leggen; maar voornamelyk,
om hen te toonen , dat, by aldien zy

voornemens waren na Ternate te gaan,
hy ’er ook tegen waken zou; schoon hy
zeker stelde, dat zy veel eer naar Banda
zouden vertrekken, niet tegenstaande zy
voorgaven , dat hun een schip na het
Roode Meir, en ’t ander na Ternate

gaan zou.
Ook vond de raad te Bantam goed,

het schip Gelderland, den 27sten Decem-
ber voor deze stad verschenen, aan te

leggen, om zich tot de reize na Ternate
ten eersten te verveerdigen, mits dat het

ook op Macassar om honderd vyftig of

twee honderd Cojang Ryst aangieren
van ’t zelve in Amboina, zo veel noodig
was, lossen, en met het overige, en drie
of vier duizend Ryksdaalders, na Ternate
loopen zoude ; gelyk het ook den 4den
January 1608. vertrokken is.

Ondertusschen quam den 6den dezer
de Zeevoogd Paulus van Caarden met
zeven schepen, en een Jagt, zynde Ban-

da, Bantam, Ceylon, Walcheren, Ter
Veer, Zirkzee, China, en Patana, op
de Reede van Bantam; die in plaats van

de gemeene zaak, gelyk zyn pligt was,
by overlegging van alles met Matelief,
en by onderlinge beraading, voort te
zetten, zich tegen dien Zeevoogd, wat
minnelyke verzoeken hy hem ook dede
in allen deelen zo brusk, en onhandelbaar

betoonde, dat het onmogelyk was, met

dien trotsen wind-buil ergens over eenig
bestendig besluit te nemen.

Eerst wilde hy na Johor, om maar
terstont van Matelief ontslagen, en aan

niemand, dan aan zyn eigen goedvinden,
gebonden te zyn; ja wilde, dat al daags
na zyn aanlanding met dat haastig hoosd
uitvoeren, gelyk hy ook op de oden dede
Naderhand, ziende, dat de winden by
dat Saizoen hem tegen waren, quam hy
den roden dito weer op de Reede, ja

bragt dit, als of Matelief dit niet al be¬
voren geweten had, in als een zwarig
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heit, die hem belet had na Johor te kon¬ tet.

nen stevenen; zeggende, dat hy dier-
halven meer genegenheit had, om na
Ternate te gaan.

Matelief dan, wel bespeurende, dat Matelief

geen raad hemdeze man moeds genoeg, maar
na Terbeleid, en veel wind by zich had , wilde
nate te

op dit voorstel, waar op hy zynen raad
gun.

verzogt, niet anders, dan schriftelyk,

antwoorden , welk antwoord, by van
Caarden goedgekeurt zynde, hier in be-
stond; dat het wel goed was, den Ko¬
ning van Johor, die anders zou verloren
zyn, te hulp te komen; maar dat dan de

zake der Moluccos een jaar ten agteren
zyn, en daar door zo verre zou konnen

vervallen, dat 'er geen middel van herstel-
Om re-ling zou overig wezen. Dat ons wel
denenveel aan Johor, maar veel meer aan de
van ge-

Moluccos, gelegen lag; dat de schade var wigt.

Johor, als het daar al tegen liep, altyd
herstelbaar was, schoon de vyand mee-
ster van de straat van Malacca; maar
zo hy eens meester van Ternate wiert,
dat die schade zo ligt niet weër zou kon¬

nen herstelt worden; en dat hy dierhal-
ven hem allernaast raden zou met zyn
vloot naar Ternate te vertrekken; mits
dat hy vooraf zelf een overslag maakte.
of hy zich in staat vond, om de Kasti-
liaanen uit Ternate te dryven. Dat hy
geenzins twyffelde aan zyne dapperheit,
nog aan de moedigheit van zyn volk,
aangezien zy fris, en agt honderd zestig
man sterk, waren; maar dat het zou

konnen gebeuren, dat hy, by zyn komste
in Ternate, de vesting Maleyo (’t geen
God verhoeden wilde) verovert, en al
ons volk van daar verjaagt vond ; by
hoedanig een voorval hem zeer zwaar

vallen zou alleen tegen den vyand aan te
gaan. Dat hy den 4den December het
ichip, de groote Son, en het schip Gel-
derland den aden January na Ternate
vooraf gezonden had, en dat de onder-
Zeevoogd van van Caarden op Macassar
wel aangaan, en met het schip Gelder-
and na zyn believen handelen; maar dat
hy hem (van Caarden) niet raden kon

in Banda, gelyk zyn onder-Zeevoogd
doen zou, aan te gieren, maar dat hy,
water noodig hebbende, dat altyd, en
zonder verlet van zyn vloot, op Macas-
sar krygen, en dat hy, in Ternate ge
komen, met ons volk aldaar best over-
leggen konde, wat van drien het beste
was, Ternate, of wel Tidore, of anders
Makjan, eerst aan te tasten. Hy gaf
hem ook te kennen, dat de Makjanders
meest den onzen toegedaan waren, en
dat zy hen, in Ternate nog zynde, aan-
geboden hadden tegen de Kastiliaanen te
willen opstaan, byaldien wy hen maar
onder onze bescherming nemen wilden,
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en dat zy, zo ras maar de Ternataanen

weer op hun land zouden gekomen zyn
dit zouden werkstellig maken; op al het
welke hy zeide hen geantwoord te heb-
ben, dat hy de Ternataanen weer op

hun land stellen zou, dog dat hy die van
Makjan, volgens hun verzoek, om daar
ook een vesting, als op Ternate, te
bouwen, nu onmogelyk helpen kon,
maar dat hy hun riedt in hun herte ons
getrouw te zyn, en zich voor eerst nog
wat stil te houden, ten tyde toe dat 'er
een andere vloot uit Holland quame, en
daar by dan beter gelegenheit, om hen
te helpen, geboren wierde. Dat zy hem
dit ook volkomen toegezegt, en zich
zedert alleen, uit een voorzigtige vreeze
voor ongemak, met onze kennis onder

den Tidorees maar in schyn gehouder
hadden.

Dierhalven oordeelde hy niet quaad.
vooreerst Makjan aan te tasten, om aldus
van Coracora ’s, en inlanders, versterkt
te worden; meinende dit beter te zyn,
dan de sterkte der Kastiliaanen op Ter-
nate, die al vry vast was, te belegeren;
en daarom, dat het beter was, dit zoda

nig uit te hongeren, dat men met hult
der Ternataanen, en Makjanders, eerst

¬Tidore, van waar zy alleen gespyzigd
wierden, aantastte, dat verbrandde, al
hare Coracora ’s in koolen zettede, en

hen aldus allen toevoer van daar afsneed,

na ’t welke gelukkig uitgevoert te heb-
ben, die van Gamoe Lamoe van zelfs
zouden moeten vergaan, of in hunne

handen vallen; zo dat, Tidore gewon-
nen zynde, de gansche Moluccos in ons
zeweld zouden zyn, ten ware dat er

ontzet voor den vyand uit Manilha ko¬

men mogt, ’t geen zeer onzeker was
buiten dat hy oordeelde, dat de Koning
van Tidore, indien ’t voornoemde ontzet
niet opgedaagt was, zo ras hy zyn vloot
maar zag, vriendschap met hem zoeken
zou, en dat hy zich voor af, zo veel hy
noodig dagt, daar van bedienen kon
Dat hy ook nergens zo zeer voor vreesde.

als voor de twee Galeyen, die de Kasti-
haanen in de Moluccos hadden, en die
hem daar zeer veel dienst deden.

Terwyl nu Matelief bezig was, dit

alles schriftelyk voor van Caarden op te
stellen, quam, na ’t sluiten des zelfs, de
Fiscaal, Maarten Aap, van Johor met het
schip Erafmus op de Reede van Bantam,
die berigt gaf, dat de Koning van Johor,
indien er geen schepen van ons tot ont-
zet quamen, genoodzaakt zou zyn vrede
met den vyand te maken, en de Hollan-
ders ook aan hem over te geven. Dog
aangezien ’t Saizoen verloopen, en on-
mogelyk was nu by hem te komen,

bleef de Heer Matelief by het ter neder-
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gestelde volharden; daar by voegende,
dat hy dien Koning wel weder tot hem
zou doen overhellen, zo ras hy maar met
een vloot weër daar quam.

Nog meer sloeg hy tot den togt na de
Moluccos over , om dat 'er gemompelt
wierd (hoewel hy alles niet geloofde
dat zeven schepen der vyanden, nu in

China zynde, na Manilha, en van daar
na Ternate zouden vertrekken, om al de

Hollanders uit de Moluccos te jagen.
Ook had hy hope, dat wy, gelyk

anders te vreezen was, ons volk, en nog
tien duizend Ryksdaalders in Johor, en
desgelyks ons volk, en drie en zestig
duizend Ryksdaalders in Patani, niet ver-
iezen zouden, alzo hy giste, dat het
schip Gouda voor Mai daar in’t land

wezen, en ’er dan gelegenheit zyn zou-
de, om ’t zelve te lichten.

Met dit berigt, en op deze aanrading
van de Heer Matelief, vertrok van Caar

den den 13den January 1608 van Ban-
tam ontmoette den 3den Maart ’t schip
Erasmus, ’t geen de ssoep van ’t schip
Gelderland by zich had, en meende, dat
dat schip genomen, en nevens een Kasti-
liaansch Fregat met levens-middelen na

Ternate gezonden was, aangezien zy al-
daar door de onzen zeer benaauwd wier-

den, en dierhalven ook na Malacca om

ontzet verzogr hadden, zo hen door een

Kaftiliaan, op ’t schip Patani, ’t geen
na Celebes om Ryst geweest was, berigt
wierd.

Hy quam den roden Maart in Amboina

zond de schepen Ceilon, en Ter Vere.
na Banda, vertrok met de zes andere den

1oden Mai na Ternate, liep den 11den
tusschen de eilanden Boero, en Manipa.

met een Noord-Wester koers door, zag
den 1zden het eiland Oebi Latoe omtrent

elf of twaalf mylen Noord Noord-Oost
van zich, en vond het West-einde van

dat eiland, en ’t West-einde van Manipa,
regt Suiden en Noorden van malkanderen

te leggen.
Den 13den ’s avonds zag hy eilan't

Batsjan , den 1eden Makjan, Motir
Tidore, en Ternate; den 18den zag ht
drie Galeyen, en eenige Jonken der Por-

tugeezen, voor het laatste eiland leggen,
quam nog dien zelven avond onder Ter-
nate, en voor de vesting Maleyo ten
anker, alwaar hy niet alleen het schip de
kleene Son, en het Duifken, maar,

tegen zyne gedagten, ook het schip
Gelderland vond, ’t geen, in plaats
van genomen te zyn, zelfs een Kasti-
liaansch Fregat, ’t geen daar mede lag,
op de kust van Celebes genomen, en
herwaarts gebragt had.

Den 28sten quam ook het schip China

op de Reede, en ’t Jagt de Jager, die
beide
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beide be-Suiden de Linie van de vloot
afgezonden waren , om binnen Batsjan
en de andere eilanden, door te loopen,
en te vernemen, of daar eenige Portu-
gecsche Jagten, of scheepjes lagen.

Dus lag toen de Zeevoogd, van Caar-
den, hier met een vloot van elf schepen.
te weten, Banda, Bantam, Walcheren,
Zirikzee, China, Patant, de Jager,

Gelderland, de kleene Son, het Duifken
en ’t genomen Fregat, van welle hy hel

Duifken ten zelven dage nog na Gilolo
zond, om de Ternataanen, die op eer
togt waren, op te halen, ’t geen den
3den Juny met eenige Coracora’s, en vier
honderd Ternataanen, te rug quam.

Den isten Juny was 'er ’s nagts onraad
de vesting, zo dat men ter wapenin

sloeg, om yder op zyn post te doen gaan
Dit was veroorzaakt door twee Tidoree
sche Coracora ’s, die digt by de vesting

onder land lagen, en daar gekomen wa
ren, om onze Coracora ’s, die geduris
over en weder schepten, te verrasschen;
maar een van de onzen hen gewaar wor-
dende, gaf ’er vuur op; en onderschepte
een derzelven

Men was van voornemen, het geno-

men Fregat tot zekeren aanslag op te
timmeren, waar toe ook alles vervaardigd

wierd; dog alzo den gden een van ons
volk na den vyand over liep, zo was dij

ontdekt, en te niet geraakt.
Hy wierd wel vervolgt, maar niet

gekregen ; en in zyn plaats bragten de
Ternataanen twee vrouwen,en een Praau.

die zy genomen hadden, te rug.
De Zeevoogd hoorde ondertusschen

dat de Kastiliaanen voorgenomen hadden,
ons met twee Galeien aan te tasten

dierhalven stelde hy Jan Rosegeyn als
hoofd op ’t Fregat, hem, en zyn volk
aanmanende, zich wakker tegen den

vyand te quyten.
Zy vertrokken den yden nog tegen der

avond, zagen den Bsten de twee Galeien
om den hoek van Tidore leggen; dos
dewyl zy niet op ons afquamen, wierd
het volk tegen den middag verdrietig

en wilde op hen af; ’t geen hun hoofd-
man door zyn voorzigtig beleid belette.

Eindelyk malkanderen hoe langer hoe
nader komende, quam de kleene Galei
eerst op ons af; dog ziende, dat de on
zen drie stukken te boord hadden leg
gen, deed hy eenige verlorene schooten
gelyk ook de grootste Galei, en hielden
aanstonds af, brengende die den 1oden
binnen de banken, zonder dat wy het

konden beletten, terwyl zy een Kasti-
liaans Fregat digt onder de stad lieten

leggen; waar omtrent de raad wel be
sloot, het zelve met het Fregat te nemen:

maar aangezien dat schip wel bemant,
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en onder de beschutting der wallen

die met vyfentwintig stukken geschul
pronkten, zeer wel gedekt lag, zo had
’er ’t gemeen volk geen lust toe, waa
op dit ook agter bleef

Den 14den wierdt besloten eenen aan

slag op Tidore te maken; des liepen tien
schepen, en eenige Coracora ’s, bemant
met vyf honderd Blanke, en zes honderd
Swarte koppen, den 1eden daar na toe.

Den 16den Juny ging de hoofdman der
vesting Maleyo, en nog een Hopman in
een Coracora, en vertrok met nog drie
Coracora ’s vooruit , om ’s vyands
vastigheden te gaan bespieden. Onder ’t
land gekomen zynde, ontmoetten zy vyf
Tidoreesche Coracora ’s tegen welker
eenige zy floegen, en hen op de vlugt
dreven onder den wal, daar wy ’s avonds

by hen onder de oude vesting ten anker
quamen.

Den 1yden zond men ’t Fregat, om
de vastigheit te bezigtigen, op het welke

die van land wel agt en twintig schooten,
dog zonder eenige schade, deden. In ’t
wederkeeren ontmoette het een Tidoree-
sche Galei, die op ons schoot, maar zy
bleef zich al onder de bescherming van
de vesting houden, zo dat de onzen
haar geen schade konden toebrengen

Den 18den wierpen de Tidoreezen een

borstwering op, om ons te beletten langs
strand by hen te komen, verzekert zyn
de, dat wy door ’t bosch heen dat on-
mogelyk konden doen; waar op de on-
zen besloten van Tidore af te zien, en

dien aanslag te laten varen, uit vreeze
van daar voor veel volk vrugteloos te

zullen verliezen, buiten dat ’er reeds al
veele ziek waren.

Men vond dan goed na Makjan, agt
mylen van Ternate, te zeilen, alwaar

de Kastiliaanen ook een vesting hadden
En de Zeevoogd voer daar by nagt hee-
nen met het schip Patani, vergezelt var
de Jagten ’t Duifken, en de Jager, de
groote Sloep van ’t schip Walcheren, en
’t Fregat van het schip Gelderland,
zynde alle zeer wel bemant, terwyl hy
de vyf andere groote schepen voorTidore
deed blyven , om ook aldaar den vyand
in beweging te houden, en hem te be¬
letten volk ter ontzet na Makjan te
zenden

Den zosten quam hy tegen den avonc
onder dat eiland ten anker, en den 21sten
te land getreden, nam hy de vastigheit
der Kastiliaanen op Taffasoho stormender
hand op deze wyze in

Na dat het volk met veel gevaar er
moeite, als moetende op de klippen gaan
geland was, vonden zy de vesting mede
op een klip leggen, tot welke men niet,
dan door drie naauwe en steile toegangen,
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zeer wel met stukken en bassen voorzien,
naderen kon. Ook hadden zy overal ze
veel voetangels gelegt, dat het onmoge-
lyk scheen, dat men by hen zou konnen

komen; in welk voordeel zy ons bleven
Aewragert.

Men verdeelde het volk in drie troe-
pen, met last, dat yder hoop een dezer
toegangen opklauteren zou. De hoofd-
man der vesting Maleyo deed den eersten
aanval op den vlaksten toegang. De
hoofdman der krygsknegten volgde hem
op den tweeden toegang, versterkt door
den Zeevoogd, die met eenig volk aan

die zyde gelandt was. En den derden
Schip-toegang besprong Jan Janszoon,

per op ’t schip Gelderland, die, op een
anderen hock geland, aldaar met eenige
blanke koppen, en voorts met een deel
inlanders, den vyand zou aantasten.

DeDe aanval geschiedde gelykelyk.
gebieder van Maleyo vond den meesten
tegenstand, en verloor door een stuk ge-
schut negen van zyn volk, kreeg ook
eenige gequetsten, en wierd zo zwaar by
een uitval van den vyand besprongen,
dat hy genoodzaakt wierdt te wyken.

Terwyl hy daar mede den vyand, enAanwy-
zing, dat die weer hem, ophield, trok de Zee-
van Caar- voogd van Caarden met zyn volk de
den zelf tweede steilte op, waar tegen de vyand
die ve-

wel een Metalen stuk geplant, maar daar
sting in-

by ook ’t ongeluk had, dat het driemaalnam.

weigerde vuur te geven, ’t geen oorzaak
was, dat de onzen, manmoedig voort
trekkende, na twintig of dertig Tido-
reezen op de vlugt gedreven of dood-
geslagen te hebben, de poort overwel-
digden.

De hoofdman van de vesting Maleyo

te rug gedreven zynde, trok in goede
order af, begaf zich na de steilte, die de

volgdeZeevoogd opgeklommen was,
hem op het spoor, en wierd dus met
hem meester van de sterkte, die zy stor-
menderhand innamen.

De vyand, die op de onzen een uitval
gedaan had, zich van agteren bezet, en
de sterkte van een andere zyde verovert
ziende, nam de vlugt na ’t bosch, en
kreeg door zyn eigen voetangels zeer veel
gequetsten onder zyn volk, buiten dat
er door de Ternataanen, die, volgens
den aart der inlanders, de Drommei op
een verwonnen man zyn, zeer veele
dood geslagen wierden, zonder, dat
iemand, dan alleen jonge vrouwlieden,
verschoont wierden, die zy voor sla
vinnen tot hun eigen dienst in 't leven
hielden.

Men plunderde de plaats, en gaf aan
’t volk voor de Nagelen, en ’t ge-
schut, daar in gevonden, duizend Ryks-
daalders,
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Men vond in de sterkte agt honderd

Tidoreezen, twee Portugeezen, en twec
Mixticen , waar tegen wy maar twec
honderd vyftig blanke koppen en eenige
inlanders gebruikt, en dierhalven een
schoone overwinning bevogten hadden,
hebbende niet meer dan twee dooden,
tien gequetsten, en vier of vyf, die zich
aan de voetangels bezeert hadden. De
vyand had ’er van de zynen omtrent vyftig
verloren. In de vesting wierd overvloed

van voorraad, en een getal van veertig
Bassen, een Wydmonder, drie Falco-
netten, en omtrent zestig baalen Nage-
len, gevonden. Vele der ingezetenen be¬
gaven zich onder den koning van Ter-
nate, en wierden in genade aangenomen
Op deze wyze bragt van Caarden Mak-
jan weer geheel onder Ternate.

Den 2esten Juny quamen de vyf sche-
pen van voor Tidore by ons volk voor
Makjan ten anker; maar den 4den July
begon de zee met een stilte zo te dynen,
dat de schepen van den lager wal af niet
onder zeil konden komen, waar door wy
aldaar de schepen Walcheren, en China

dog mits berging der goederen , ver-
loren.

Hier op zyn de verdere schepen den
3den Augustus, na het noodige alhier
verzorgt te hebben, na Bantam, en elders
henen, gezeilt; doch de Zeevoogd var
vaarden zelf is hier gebleven ; maar
schynt my toe, niet lang hier na door
eenige Castiliaanze Galeien, zo als hy na
Makjan met zeventig man overvaaren

zou, genomen te zyn, van waar hy na
Gamma Lamma vervoerd is ; daar hy na
eenigen tyd meinde los te raken; dog
wierd van de zynen verraden, en dus
genoodzaakt hier vry lang te blyven
zitten.

Ondertusschen quam den 15den Fe-
bruary 1609. de Zeevoogd, Pieter Wil-
lemszoon Verhoeven, met zyn vloot op de
Reede van Bantam, alwaar hy, den 19der
den breeden raad vergadert hebbende, de

zelve uit aanmerking dat de behoudinge
der Moluccos hen zeer dier aanbevoler

was goed vond , dat de onder-Zee
voogd, Francois Wittert, met de sche-
pen en Jagten, Middelburg, Amster-
dam, de Paauw, en de Hope, na Ter-
nate zeilen; dog onderwegen op Ma-
cassar aangieren zou, om met dien Ko¬
ning een verbond te maken, eenige
Kooplieden, en koopmanschappen, daar
aan land te laten, en zo veel Ryst, als

hem mogelyk was, in te koopen. Ook
wierd daar besloten, dat Verhoeven eerst

na Banda (gelyk den 2esten February ge-
schiedde) loopen zou, om met die in-
woonders ook een verbond te maken,
en er verlof tot het leggen van een vesting

te
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1609. te verzoeken, met voornemen , om dan
ook na Ternate, en Tidore, ten zel-
ven einde, te gaan; hoewel dat door de
moord in Banda aan hem gepleegt, belel
wierd.

Na dat nu Wittert in February na
Ternate vertrokken was, vond men in

’t laatst van Maart te Bantam ook goed,
den Commies, Jacob de Bitter, met de

Jagten, den Arend, en de Valk na Ban-
da, en verder na Ternate te zenden , om

daar eer , dan de Zeevoogd der Engelschen,
te wezen, die met eenige kleedjens, uit
Cambaja medegebragt, zogt derwaart.
te gaan om de Nagelen, Nooten, en
Foelie, op te koopen.

Hy quam den 14den April met die
Jagten in Banda, alwaar ’t schip de Son
ook kort te voren gekomen was. Van
daar vertrok de Valk den 15den na Am-

boina, na welkers vertrck de Teevoogd
Verhoeven den 22sten door de Bar-danee-

ren verraderlyk, gelyk wy in de Beschry-
ving van Banda omstandig toonen zullen,
vermoort wierd.

Na zyn dood volgde in zyn plaats,
zyn onder-Zeevoogd, Francois Wittert;
dog aangezien die, gelyk gezegt is, na
Ternate was vertrokken , en er onder-
tusschen een hoofd over deze vloot dien-

de te zyn, vond men goed, als voor een
tyd den onder-Zeevoogd Simon Janszen

Hoen, ten tyde toe dat Wittert weër by de
vloot komen zou, aan te stellen.

Men zond den Arend den isten Juny
na Amboina, en verder ook na Ternate,

om deze droevige tyding aldaar te bren
gen, buiten dat ook de Son derwaarts
vertrokken was.

In de maand September was de onder-
Zeevoogd Hoen na in Amboina eerst
aangegiert, en het noodige aldaar bestelt
te hebben, met de schepen Hollandia.

de vereenigee Jandschappen, Delft, en
’t Jagt, de Valk, den 16den uit Amboi-
na na Ternate voortgezeilt, alwaar hy
den 22sten voor Makjan ten anker geko-
men zynde, met zyn Raaden te land
tradt, en aldaar verscheide tydingen van
belang hoorde

De Heer Francois Wittert was 20 ras
niet in Ternate gekomen, of hy vond
goed met de inwoonders dit navolgende

verdrag in July te maken:

Beveiliging van het verdrag
gemaakt by den Heer Ad-
miraal Frans Wittert, van

wegen de Hoog Mogende
Heeren Staten Generaal der
Geunieerde Provintien, zyn
Princel. Excellentie, als Gou-
verneur, en de Heeren Be-
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ners.windhebberen der Oost-Indi-

sche Compagnie ter eener, en
den Grootmagtigsten Koning
van Ternate, en de tegen-
woordige Edelen dier lan-
den, ter andere zyde.

At in alle forme de Artykelen, ge- hevefti-Dmaakt in de maand Mai in’t jaar ging van
't Con¬1607. tusschen den Ed. Heer Admiraal,

Cornelis Matelief den Jongen, ende zyn door
WittertMajesteit voorsz. zullen aan wederzyden
gemaakt.onderhouden worden, gelyk de inhoud van

dien vermeldt, het welk door de Hollanders

en Zeelanders, benevens de Ternataanen,
op deze volgende maniere zal worden na-

gekomen
De Admiraal belooft met al zyn vermo-

gen de Ternataanen te helpen, het land
dat hun de vyand heeft afgenomen, of de
landen , van hem afgewekez, en die ds
Kastiliaanen of Portugeezen toegevallen
zyn, te recouvreren, en wiederom in sub-
jectie, of gehoorzaambeit te brengen: waar
toe de Admiraal voor eerft met zyn schepen
zal gaan na de Manilhas, en Philippinas,
om naar alle vermogen de Kastiliaanen te
beletten, eenige schepen, provisie, of toe-
voer, derwaarts aan te zenden, en den

gemeenen vyand alle mogelyke afbreuk ue
doen.

De Admiraal, zulks verrigt hebbende,
zal zich wederom na Ternate vervoegen,
zonder op eenige andere plaatzen verder te
zeilen, als de eilanden Manilhas, en ze

verre het mogelyk is, en de tyd en wina
zulks toelaat. Onderwylen zal de Admi-
raal, en zyn raad, doen afvaardigen eenige
Coracorren (dat zyn Indische Jagten)
na Amboina, met advys, en brieven, en
na Banda, of daar de vloot is, om alle
hulp van schepen met den eersten hier te

mogen hebben, en de Admiraal zal niet uit
de landen vertrekken, voor en al eer een
ander Admiraal mer Commissie van de

Hoog Mog. Heeren Staten, en zyn Prin-
celyke Excellentie zal gekomen zyn.

By zo verre eenige pays tusschen de
Hollanders met de Kastiliaanen, en Por-

tugeezen werd gemaakt, of eenige stilstand
van wapenen voor een tyd geaecordeerd,
zal die niet mogen geschieden, of de Ter-
nataanen en de Geallieerden, als Makjan,
Motir, Xoela, Cambello, Loehoe,
Boero, Manipa, Celebes, Meau, Taf-

foero, Pangasare, Sangir, Manado,
Moro, Loloda, Gammaenorre, Saboe¬
go, Gilolo, en alle andere eilanden, en
Natien, onder den Koning van Ternate
sorterende, zullen met de Hollanders en
Zeelanders in 't zelve Contract begre-

pen zyn.

Da
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De Admiraal belooft, overkomende in zyn
land, zulks grootelyks te kennen te geven
aan de Bewindhebberen, en hen te ver-
willigen, dat zy een Armade toerusten,
om de Kastiliaanen uit het land Ternate
te dryven.

Dies geven wy de magt over in handen
van die van de Geunieerde Provintien,
onderzaten van hun Hoog Mog de Hee-
ren Staten Generaal, om ons een schutzel
tot bescherming te zyn. Ende by zo verre
als zulks geschied, dat de Heeren Bewind-
hebberen een vloot tot onzer adsistentie

zenden , zweeren, en beloven wy de
Geunieerden noit te verlaten.

De onkosten, die bier op gedaan werden

beloven wy , zo veel in onze magt is, te vol¬

doen. Zo geven wy hen in handen , ten
tyde toe dat wy rekenen, wat de onkosten
belogpen zullen, alle de Tollen van de in
woonders ende vreemdelingen om hun zelfs
daar mede te betalen, en vorders van alle

Tollen te bevryden.
Waar over wy inwoonders, en alle onze

onderzaten beloven, zo als die op andere
plaatzen verstroit zyn, in vreemde landen
baast byeen te vergaderen uit alle plaatzen,
die den Koning toegedaan zyn, als ’t moge¬
lyk is , om met gelyker hand de Kastiliaanen
te verdryven; zo niet, verwagten wy
UL. assistentie.

Dies zullen wy niet vermogen met andere
Natien onze Nagelen te verhandelen, dan

alleen by den Koopman van onze gecon-
federeerde, op dat U L. naam in ons land

mogt toenemen, en die prys, die de Koning
en de Admiraal zullen ramen, zal by de
inwoonders geaecepteert werden.

Ook dat wy t'zamen in alles met mal-
kanderen zullen overeenkomen, zullen de

Bondgenoten over de Ternataanen geen
regt, of Justitie doen, voor en al eer zy
het den raad der Ternataanen te kennen
gegeven hebben. Desgelyks zo de Bondge-
noten zich te buiten gingen zullen de
Ternataanen hen niet mogen Justitieeren,
voor en al eer zy het hunnen raad te kennen

gegeven hebben.
Word mede aan weërzyden beloofd in

zaken van ’t geloof malkanderen niet te
berispen, of te bespotten.

Of het geviel, dat eenige vreemdelingen
by de Ternataanen zich wilden voegen, om

het Moorsch geloof aan te nemen, 2N

zullen de Ternataanen gehouden zyn, die

gewillig in handen van hunne Bondgenoten
over te leveren. Desgelyks zo de Terna-
taanen Christenen wilden worden, zullen

ze in handen van hun eigen Natie gelevera
worden.

De Koning van Ternate belooft mede
op d'allereerste Commoditeit, of Moeson,
een of meer Coracorren af te vaardigen na

Loehoe en Cambello, met een oversten,
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uit naam, en van wegen de Hoog Mog.
Heeren Staten Generaal , en zyn Prince-

lyke Excell., en zyn Koninklyke Maje-
steit van Ternate, om de inwoonders van
de gemelde plaatzen te onderhouden, en te
doen onderhouden het eeuwig verbond tus-

schen de Bondgenoten, en zyn Majesteit
van Ternate gemaakt, en bevestigt vaar
toe zyn Majesteit voorsz. authoriseren zal
eenige bequame perzoonen van wegen zyn
Majesteit voorschreven, met volkomene
authoriteit, en Commissie, om alles te
doen effectucren, en in onderdanigheit te
houden. Daar beneffens de Heer Admiraal,

en zyn raad mede , zullen zenden van wegen
de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal,
Adriaan Corsz., of alzulken perzoon, als

aan weërzyden goed gevonden zal zyn, en
des noods zynde zal men een Fortresse ma-
ken, ’t zy op Loehoe of Cambello, tegen
den aanstoot onzer en hunner vyonden.

Dat de onderzaten van de Hoog Mog.
Heeren Staten Generaal, met den Mo-

gensten Koning van Ternate, en zyne
Geallieerde vrienden en Vasallen, zullen

verhonden , en gehouden wezen, en mits
dezen verbinden te onderhouden, en doen

onderhouden een eeuwig verbond van
vriendschap, Conversatie, handel, en
Commercie. En dat zyn Majesteit, en
de Bondgenoten voortaan aan zyn Maje-
steit zullen toonen alle faveur, hulp en

bystand, hem helpen en beschermen na alle
hun vermogen, tegens elk en een yder zyner
vyanden, die zyn Majesteit, of de Bond-

genoten in eeniger manieren zouden zoeken,
of tragten te offenderen, of beschadigen

Tot het welke in aller voegen de Bond-
genoten voornoemt gelyk ook zyn Maje-

steit, en zyne Vasallen, vrienden, ende
Geallieerden, zullen vereenigt blyven , en
de verhonden onderhouden, om malkanderen

te beschermen, als boven verhaalt is.
Onder verbintenisse van trouw eere en

woord, die wy beiden aan God, en onzen
evennaasten schuldig zyn.

Aldus gedaan in de stad van Maleyo, of
de sterkte Orangie, op het eiland Ternate,
in de Moluccos, in de maand Julio, in ’t
aar 1609.

Onder stond

Frans Wittert.

Cornelis Leenderdsz. Crakkel.
Adriaan Wouterszen.

Pieter Gerritszen.

Na

609.
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Na dit verdrag vond de Heer Wittert
ook goed een sterktc op ’t eiland Motir
te leggen, die Nassau noemende. Hy
stelde daar op zestig krygsknegten, en
voorzag die wel van allen krygs-voor-
raad, in hoedanigen staat die by de komst

van den onder-Zeevoogd Hoen op Mak-
an al was. Ook is by zyn aanwezen

aldaar, zonder dat in de Secretary ’s pa¬
pieren blykt door wien, de naam der
vesting Maleyo in die van Orangie ver-
andert.

Den 23sten September verzeilde de
Heer Hoen van Makjan na Ternate, al-
waar hy den 24sten voor de vesting Ma
leyo ten anker quam.

Hy vond daar den Zeevoogd Wittert
niet, schoon van de komst dezer schepen
al verstendigt, dewyl hy op den 23sten
van deze vesting met het schip Amster-
dam, en de Jagten, den Arend, en de
Paauw was vertrokken, met voornemen

om na Manilha te gaan, den Kastiliaan
aldaar volgens een ontwerp, al door den
Zeevoogd Matelief in’t jaar 1607. ge-
maakt, in zyn hart-ader aan te tasten
aldus de Moluccos buiten alle gevaar te
brengen, en de Kastiliaanen op Gamma
Lamma, geen ontzet van daar meerte
gemoet ziende, tot te eerder overgave te

dwingen.

Matelief, over den staat van Indien in
zyn tyd sprekende, was van oordeel,
dat men , om de Moluccos voor ons

puiten alle gevaar en buiten staat van

ontzet voor de Kastiliaanen te brengen.
eerst Malacca moest zien te winnen, na
welkers verovering het de Kastiliaanen

onmogelyk zyn zou, de Moluccos uit
Soa cenige hulp toe te voeren.

Ten anderen, gemerkt hebbende, dat
de Kastiliaanen ook veel toevoer van

Manilha kregen, meinde hy, dat men
die met weinig moeite hen zou konnen

afsnyden. Om dit werkstellig te maken,
moest men, zeide hy, met drie of
vier schepen zich by den Koning van
Mangindanao, een magtig Prins, en die
wel vyftig Coracora ’s in zee brengen
kon, begeven, daar mede na zeker ei-
land, Panay genaamt, en omtrent Ma-
nilha leggende , vaaren , alwaar, in
het dorp Otting agttien Kastiliaansche
krygsknegten, en nog ruim zo veel ge-
meene Kastiliaansche inwoonders zich
onthouden.

Deze plaats moest men, na zyn oor-
deel, innemen, en verwoesten, ofte an-
ders aan die van Mangindanao, zo zy die
hebben wilden, overgeven; aangezien
dit een plaats is, daar men overvloed van

Ryst, en alle andere levensmiddelen vind,
waar mede ook Ternate van daar voor-
zien werd. Dit verrigt hebbende, moest

I. DeeL.
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men na Manilha loopen, en al de sche-
pen, die men daar vond, verbranden of
in den grond booren, op dat zy aan die
van Ternate geen hulp meer zouden
connen toebrengen. Dan, oordeelde hy,

moest men een braaf schip na Manginda-
nao te rug laten loopen, en in de straat
van Tagima met de Mangindanausche
Coracora op schildwagt laten leggen,
om alle vaartuigen, die maar na Ternate
wilden, waar te nemen, en alzo, ver-
mits ’er geen andere wegen , om de
Kastiliaanen in Ternate te ontzetten, dan
deze, zyn, den vyand aldaar in ’t korte
uit te hongeren, en tot overgave te
dwingen: want aldus zou men gemakke-

lyk konnen ontgaan de moeite van eenig
geweld op de sterkte, die al vry vast,
en wel bemant was, te doen, behalven,
dat men den vyand den toevoer van
kleeden ten handel met de Ternataanen
geheel afsnyden, en alzo beide, hen, en
de Ternataanen, zeer verdrietig maken
zou, ziende, dat hen de toevoer der zel-
ve, zo van Malacca, als uit Manilha,
t’eenemaal benomen was. Kon men dan
daar by nog een Galei in Ternate houden,
om de Kastiliaansche schep-vaartuigen,
by gebrek van genoegzame wind, te on-
derscheppen, zo zou men in de Moluccos
volkomen meester zyn, en zeer lichtelyk
lang konnen blyven.

Van dit ontwerp van Matelief, om Den
vyard alseManilha eerst aan te doen, en daar alles
toevoerte verwoesten, om den toevoer van daar
af te

na Ternate den Kastiliaanen af te snyden,snyden.
schynt de Zeevoogd Wittert gehoort,
dit goedgekeurt, en daar op ook dezen
togt ondernomen te hebben.

Na zyn vertrek van Ternate is by den
onder-Zeevoogd Hoen op den 2sten Sep-
tember goedgevonden, twee honderd en
vyftig mannen uit de schepen naar de
vesting Orangie te zenden, om ’s nagts
met die van de vesting, en met eenige
Ternataanen, een togt na Tabagoma,
een dorp, daar de Kastiliaanen een sterk-
te gemaakt hadden, te doen; dog de
duisternis des nagts, en het quade weder,
belette dit, zo voor dien tyd, als ook
daags daar aan , wanneer de Hopman Vruge¬

loozeSchot, als hoofd dezer onderneming
aanstagmet een troep krygsknegten, die hy in
ser onzendrieën verdeeld had, nevens eenige Ter-
op een

nataanen, wel na die sterkte toe trok Kasti-

liaanschedog onverrigter zake tegen den avond
sterkte opwederom quam, vermits hy die zo sterk
Termate.

gevonden had, dat men ’er niet, dan
langs eenen weg, man voor man, en
dierhalven niet dan met veel gevaar,
omtrent komen kon.

Den isten October vertrok ’t Jagt de
Valk na den Zeevoogd Wittert, om met

hem na Manilha te gaan.
Onder¬g

2609.
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Ondertusschen vond de onder-Zeevoogd

Hoen goed, op den gden eenen Jan Dirk-
zen, geweest opper-Koopman, en Schip-
per op ’t schip Delft, als opper-Koop-
man op het schip de vereenigde Land-
schappen, en eenen Jacob Scharlaken als
opper-Koopman en Fiscaal op ’t schip
Hollandia, te plaatzen.

Den Ssten vertrok ’t schip de vereenig-
de Landschappen, en ’t Jagt de Jager,
nevens vier Coracora ’s, van Makjan na
Tacomi, een dorp op Ternate, met
voornemen om daar een sterkte te maken.

De Heer Hoen dan, op den 1oden voor
Xoela Tacomi gekomen zynde, landde
terstont, liet de ruigte alomme afkappen,
een paalwerk, of staketzel, tegen eenigen
aanloop der vyanden maken, het ge-
schut, op het oud bolwerk gelegen heb¬

bende, na de zeekant verdeelen, en
verder alles in 't werk stellen, om dit ten
eersten in staat van verdediging te bren-

gen; welke voorzorg hem zeer wel te stade
quam, aangezien de vyand, tagtig blanke
koppen, en drie of vier honderd inlan
ders sterk, met een Galei, en vier Cora-
cora ’s, agter zekeren hoek geland zyn-
de, zeer opgeblazen na dit nieuwe werk
voorttrekken quam; dog ziende, dat de

Hollanders zich daar vry vaster gemaakt
hadden, dan zy wel dagten, namen zy
ten eersten de vlugt naar het bosch, van
waar zy, na ’t doodssaan van eenige

Makjanders, weër na hunne vaartuigen
keerden, en vertrokken.

Den aden November liet hy den Trom
slaan, om honderd krygsknegten aan te
nemen, die men in deze nieuwe vesting

Willemstad genaamd, leggen zou, over
welke als Hopman gestelt wierd Adriaan
Claaszen van Dordregt (voor dezen op
Maleyo als onder-Hopman gediend heb-
bende) die, tot zyn onder-Hopman
Jan Vligans toegevoegt wierd.

Deze sterkte lag in het vierkant, had
een bolwerk na de land-zyde, en een

vesting daar nevens van zulken hoogte,
dat zy die plaats volkomen bevryden kon.
Zy was van binnen ook zo ruim , dat
men verscheide ordentelyke straaten daar

in had, waar in de Ternataanen met
vrouwen en kinderen quamen woonen
te meer, alzo zy tot het plukken der

Nagelen zeer gelegen was.
Sen Ssten is de Heer Hoen met de

schepen de vereenigde Landschappen,
Delft, en twintig Coracora ’s van de
vesting Orangie na Tidore gezeilt, daar
hy den 9den voor de oude Portugeesche
sterkte ten anker quam, op welke hy
eenige schooten uit de schepen deed.

¬De Tidoreezen , dit ziende , bragten
eenige stukken in een halve maan op
strand, en dwongen de schepen wat
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verder op, en buiten hun geschut, te 1609.
gaan leggen.Het voornemen was, volgens besluit
der onzen met den onder-Koning van
Ternate, Hidajat, genomen , Tidore

uit te hongeren, dat eiland rondom met
deze Coracora ’s bezet te houden, deze
wederom tegen de Castiliaansche Galeien
door de schepen te delken, en daar door

hen allen toevoer af te snyden.
Om den Tidorees nog al meer in ’t

naauw te brengen, vond men, by onder-
ling overleg met de Ternataanen, mede
goed, op den 18den November na Bats-
an te gaan, en dat ook te veroveren.

Dierhalven trok Hoen den 23sten met Coopt
met eeni-zyn Hopmannen op ’t schip de vereenig
ge sche-de Landschappen, en stevende in gezel
en voor

schap van den jongen Koning, Modaser Batsjan.

met het Jagt de Hope en vyftien Cora
cora ’s daar na toe; dog liet de schepen
Hollandia, en Delft, aan de Suid-zyde
van Tidore, ’t Jagt de Grifioen aan de
West-zyde, en ’t schip Middelburg voor

de Tidoreesche sterkte, Marieco, op

schildwagt leggen, om hen dus belegert
te houden, en alle levensmiddelen te

benemen.

Hy quam den zysten voor Batsjan, een
halve Musquet-schoot van de vesting, op
vier vadem water ten anker, zond voort
een schuit met een vrede-vaan, om hen

te vragen, of zy genegen waren tot
verdrag te komen, of, zo niet, dat
men hen daar toe dwingen zou

DiensZy gaven tot antwoordt, dat zy zullc
orst hemhonden niet wilden te spraak staan, en
rs ant¬

dreigden, zo zy niet aanstonds vertrok- woord

ken, daar onder te zullen schieten, waar

op de onzen zich weer na boord bega-

ven, en daar af aan Hoen berigt deden.
Dat dit egter de meening van den

Koning van Batsjan geenzins geweest zy
blykt klaar uit de daar op ten eersten

gevolgde komst van zyn broeder by den
onder-Zeevoogd, den welken hy vraag-
de, of hy daar met zyne, en de Terna-
taansche magt gekomen was, om hen te
bederven.

DogHy antwoordde, dat, zo zy in vriend
dwingtschap niet tot verdrag komen wilden
eim

dit het besluit was, waar op hy aanstonds
viede ie

engoed vond, met ons vrede te maken, maken.

te beloven, dat zy den Kastiliaan alle af-

breuk zouden doen.
De onzenDaar op zyn de onzen den 3osten No-
nemen devember met schuiten, en boots, geland,
resting

Louis Schot, Hopman der krygsknegten, in.

en Jan Dirkzen, aan ’t hoofd der Ma-
troozen zynde, welke laatste den voor-
togt had, en de sterkte zonder eenigen
wederstand innam , vermits de Kasti-
siaanen , agtien in getal, en honderd

swarte vryborgers, de rivier op gevlugt
warn.
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1609. waren. Men besloot wel hen met schui-
ten en boots te vervolgen, dog 't was
wegens de ondiepte ondoenelyk; maar
men zou het met Praauwen, en meer

magt, daags daar aan doen.
Den isten December voer de Sergeant

Dwinger
Majoor met twintig krygsknegten deden Ko¬
rivier op, om kondschap, en om dening van

Batsjan Rastiliaanen te verspieden, en hoorde.
zich over dat de Koning daar by was, zo dat zy
te geven. niet wisten, of zy vriend, of vyand.

aan hem hadden; trokken ’sanderen daags
daar na toe, eischten van den Koning

gyzelaars, of dreigden hem anders als
vyand te zullen handelen ; waar op hy
zelf by hen quam, en met hun na den
onder-Zeevoogd ging, bood zich zelf als

gyzelaar aan, en bleef ’s nagts met eenige
Edelen t'scheep.

Sen aden voer Hopman Schot, en Jan
d’Aanslag

Dirkzen, met hun krygsknegten, en
der onzen Matroozen na boven, quamen in ’t Ko-

missukt

nings dorp, op een hoogte leggende.
en waren de Kastiliaanen, en de inland-
sche vrylieden na een andere hoogte ge-
vlugt, daar hen de Nederlanders volg-
den, die tot hun middel toe door ’t moe-
ras moesten. Die dag vorderden zy niet
veel, quamen den aden in ’t bosch.
bleven ’er dien dag en nagt in, naderden
den gden ’s middags by den berg, daar
de Kastiliaanen zeer voordeelig op gele-
gert waren , aangezien hy niet te be-
klimmen was. Zommigen namen ’er
egter cen procf af; maar dan maakten de

Kastiliaanen strax beweging, en sloegen
ter wapen. Men zond dan een Swart
uit om met hen te spreken, terwyl vast
de Nederlanders na boven drongen. Eer

Vaandrig, dit ziende, zei: Halte, of wy
schieten er opin. Hy vraagde, wat zy
begeerden. Zy antwoordden, dat gy u
gewillig over geeft, om tegen de Hollander.
gelost te worden, of anders zal men u den
Mooren overleveren. Zy zeiden: Liever
te willen sterven, dan zich zo over te geven,

maar, zich nader bedenkende, verzog-
ten vrygeleide, en met twee Coracora ’s
van daar te vertrekken. Men bood aan
hen na Ternate, of Tidore, mits dat ze
hun gewecr overleverden, te voeren
De getrouwden, en een Paap, stonder
dit toe; dog de Vaandrig wilde met zyn
volle geweer aan land gezet werden met
de zynen ; riep daar op ten eersten ter
wapen , waar op de onzen , alzo het
regende, wyken moesten.

De Kastiliaanen, dit ziende, snorkten
niet weinig tegen hun volk, dat de Hol
landers maar Galinhas, dat is, hoenderen,
waren, en loopen gingen, en dat een
van hun beter, dan tien Hollanders, er
’t wel verre van daar was, van zich aan

zulke honden, en Lutheranen, over te
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geven. Den 6den wierd weder order
gegeven , om de Kastiliaanen aan te
tasten, schoon de weg moejelyk was,
en zy zo sterk met steenen van boven af
wierpen, dat men het beneden niet har
den kon. Dierhalven besloot men gely-
kelyk na boven te dringen, ’t geen zo
gelukkig geschiedde, dat men hen over-
weldigde, alles dood slaande, wat maar
voor quam. De Ternataanen gingen zeer
verwoed, en wreed , omtrent vrouwen

'ten kinderen te werk, zo dat alles daar
leven liet, op agt Kastiliaanen na, die
men gevangen nam. Eenige inlandsche
vryborgers waren in ’t bosch gevlugt;
dog zy quamen daar na weder aan de
schepen , toen de eerste woede over
Was.

Den 10den December trok Hopman
Schot met den Koning van Ternate weër
na Makjan ; dog de onder-Zeevooge
bleef nog te Batsjan, en versterkte de
vesting, die hy Barneveld noemde, mef
vier bolwerken

Op dezen zelven dag wierd tusscher
den onder-Koning van Ternate, Hidajat,
den Koning van Batsjan, en de Hollan

ders, een verbond gemaakt, waar by zy
onderling beloofden als vrienden zamer
te zullen leven, en alle hunne kragten
tegen de Kastiliaanen, en Portugeezen
te zullen inspannen. Daarbeneven ver-
schenen ook al de Batsjansche Christenen
voor den onder-Zeevoogd Hoen, en dee-
den aan hem in den naam van den Prince
van Orangie den eed van getrouwigheit,
belovende de Kastiliaanen voor vyanden
te zullen houden, en quamen toen met

hun vrouwen en kinderen by de vesting
woonen.

Den 11den quam ’er berigt, dat de
vyand met de Galei, en vyf Tidoreesche
Coracora ’s, aan de andere zyde van ’t
eiland was. Men geloofde dat niet; dog
zond egter Hopman, Jan Dirkzen, den
Sergeant Majoor, en zestig krygskneg-
ten na de hoogte, om den Koning, met
zyn vrouwen en kinderen , daar nog
zynde, te beschermen.

De Hopman , op de hoogte geko-
men, zond den 12den eenige Batsjanders
op kondschap uit, die zeiden dezelve

gezien te hebben.
Sen 13den ging 'er de Sergeant Majoor

met twintig man op uit, om te zien
waar zy waren. Hy trok onwetende
voorby den vyand, die in een bosch
honderd Kastiliaanen, en nog vier hon
derd inlandsche vrylieden in een hinder-
lage had leggen, die zich stil hielden.
Hy wel twee mylen landewaard in ge-
weest, en geen vyand hen ontmoet zyn-
de, keerde wederom; dog weer omtrent
deze plaats gekomen, reezen de Kastiliaanen

op,Gg2

1609.

’t Werk

hervat

zynde,
vermee-

steren 2y
den
vyand.

De

vesting
van

Satsjan
Barne-

veld ge-

naamt, en

versterkt.

Verbond
met de

Koningen

van Ter-

nate, en

Batsjan ,

door

Hoen

gemaakt.

De

vyand, of
Batsjan

saat de
onzen oj

de vlugt.



150.

Eerste

hoofd

over de

vesting
Barne-

veld.

Hoen ’s
verdere

verrigtin-

ven op
Batsjan,
en zyn
vertrck

na Ti¬
Acre

In ’t jaar

1610

Daar hy
stierf.

Zukke-

lingen

tvan

schip de
vereenig
de Land

schappen

MOL236
op, garen vuur op de onzen, en dreven
hen met de eerste losbranding, en met
agterlating van den Sergeant Majoor
op de vlugt. Ondertusschen liepen de
Hollanders wel ; dog de Kastiliaanen
waren mede niet weinig verbaast, anders

hadden zy al de Hollanders daar in de
pan gehakt. De onzen op den berg
vernamen dit ten eersten, en quamen
hunne verstroide makkers, die hen als
schapen zonder herder zeer verbaast ont-

moetten, te hulp, den eenen hier, den
anderen daar, in 't bosch vindende

Den 14den vertrok de vyand weër met
zyn Galer, en de Coracora ’s van daar,
en toen trokken de Hollanders den 1eden
ook weder na de vesting Barneveld, over

welke de onder-Zeevoogd als hoofd voor
twee jaaren den onder-Koopman , Adriaan
vander Dussen, met een bezetting var

dersvyftig Hollandse krygsknegten op
de16den aanstelde; na welke verrigting

Heer Hoen op den 19den met het Jagt
de Hope weër na Tidore vertrokken is,
het schip de vereenigde Landschapper
egter nog zo lang voor Batsjan latende,

tot de vesting volkomen in staat van ver-
dediging zyn zoude.

Den 4den January 1610. zond hy t

Jagt de Hope met voorraad van oor-
enlog, en agt Gotelingen, van welke

een over boord viel, weër na de Batsjan-

sche vesting, waar by den za2sten ’tJagt

de Jager met vier lasten Ryst, en ook
met brieven quam, inhoudende, dat de
onder-Zeevoogd, Hoen, den 16den voor
Tidore, niet zonder vermoeden van ver-

geven te zyn, overleden was.
Den 2ysten verzeilde ’t Jagt de Jager,

en ’t schip de vereenigde Landschappen,
van Barsjan na Tidore. Het Jagt liet
den 28sten vooraf, en binnen door ; dog
’t ander schip zukkelde eenigen tyd, ten
deele door stilte, ten deele door swaren
wind, en quam den 7den February weer

voor Batsjan ten anker, na dat het den

3den al een werp-anker voor Gilolo ver
loren had

Ondertusschen had men tot Batsjan
vier Kastiliaanen, daar onder een Ser-
geant, gevangen gekregen, die zy den
Ssten aan boord bragten , om hen na
Ternate te voeren

Den pden vertrokken zy weer van
Batsjan, en quamen den 19den ’s morgens
onder Makjan voor Taffasoho op de
Reede. De Hopman Schot quam by hen
aan boord, en gaf hen te kennen, dat de
schepen Hollandia, Middelburg, Delft,
en de Jager, uit kruissen waren, en, eer
zy vertrokken, daar twee lasten Ryst in-
genomen hadden.

Den 2asten waren zy voor ’t eiland
Motir, alwaar de Hopman, Adriaar
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Clementszoon, by hen aan boord quam,
met berigt, dat 'er zes Fregatten der
Kastiliaanen, en twee Jonken, meef
met levens-middelen , dog met weinig
krygsknegten, behouden uit Manilha tot
Gamma Lamma aangekomen waren.

Den 26sten quamen zy onder de vestint
St. Pedro en Paulo, en den 2ysten voor

de vesting Orangie in de vloot ten anker
vonden dezelve met twee Kastiliaansche

pryzen uit de Manilhasche vloot verrykt
26t eene een Jagt van zestig lasten, en

ander een Jonk met levens-middelen en
oorlogs-voorraad geladen. Ook warer
er vyftig Kastiliaanen, en daar onder
twee Monniken, en twee Hopmannen
by, die wisten te zeggen, dat de Zee-
voogd Wittert in Manilha groote schade
aan de hunnen deedt.

Den isten Maart, gehoort hebbende
dat de bevelhebber van Gamma Lamma

voornemens om Batsjan weër te verove
ren, ’er met al zyn magt al na toe was
zo vond men goed, ’t schip de vereenigde
Landschappen aanstonds na dat eiland te

zenden , ’t geen den gden met eenige
Ryst voor die vesting quam. Men vond
daar alles in zeer goeden staat, en nog
geenen vyand, maar wel een gerugt
dat hy een aanslag op Laboewa had;
weshalven de Koning van Batsjan, en de

zynen, over hunne komst zeer verblyd

waren. Op den Ssten zond men een
Praauw met brieven na Makjan, om hen

daar kennis van Batsjan ’s stand te geven.
Den 23sten quam ’t Jagt de Jager voor

de vesting Barneveld met de aangename
tyding, dat de Zee-voogd, Paulus van
Caarden den 18den dezer tegen eenige
Kastiliaanen , onlangs genomen by
komen der Manilhasche vloot, uit zyne
gevankenis verlost, en het schip Hollan-
dia naar Amboina om lading vertrokken
was.

Den 22sten April quam den Hopman
Louis Schot, met het Jagt de Jager. cn

vier Coracora ’s op de Reede voor Bar-

neveld, met brieven van den Zeevoogd
van Caarden, en last, dat het schip de
vereenigde Landschappen zich ten eersten
na Ternate begeven moest; dog dat hy
daar een maand blyven zou, om de
vriendschap tusschen de Ternataanen te
vernieuwen, en dat zy ook nog een bol-
werk op ’t inkomen der rivier met het
volk der Coracora ’s en vorder ook de

vesting opmaken moesten, en met twee
Coracora ’s van den Koning van Batsjan,
byeen te voegen, na ’t eiland Cajoe, en
na Ganoe, op Gilolo ’s Suid-einde, om-
trent Batsjan loopen, en al ’t volk, met
of tegen hun wil , op Motir brengen;
waar op ’t voornoemde schip den 28sten
van Batsjan vertrokken, en den rsten Mai

onder
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onder Ombatsjan ten anker gekomen is,
vindende daar veel Buffels, en Verkens.
Ook quam daar by hen Kornelis van Ek,
die met een Coracora na Amboina ver-
trok.

Den 2den voeren zy met de schuir een
half myl de rivier op na een oude verval-
lene vesting (alwaar de Koning van

geBatsjan voor eenige jaren zyn Hof
houden had) om er Buffels, en Verkens,
die daar zeer veel zyn, te vangen.

Dit Ombatsjan is een zeer vermakelyk
vlak, en vrugtbaar land , zynde vol
Limoen- en andere vrugt-boomen, ook

vol Sagoe¬ en Nagel-boomen; dog het
is jammer dat het onbewoond, en ook
door de Tidoreezen, die veel Sagoe van
daar halen, zo onvry voor de Batsjanders

is, waar door zy al dikmaals verrascht
worden. Het is daar ook zeer visch-ryk;

waarom dit eiland voor een van de vrugt-
baarste der garsche Moluccos geagt
word. Egter heeft de Koning , om zyn
volle niet verder door de Tidoreezen te

zien doodslaan, ’t moeten verlaten, en
zich na Laboewa verplaatzen, een groot
ciland, een Goteling-schoot van Batsjan

gelegen.
De jegenwoordige Koning van Om-

patsjan is met al zyn volk Christen, en
staat onder de Portugeezen, gelyk de
Koning van Batsjan ook gestaan heeft,
en vermits zy beiden onmagtig ten oorlog

zyn, z0 zyn zy vereenigt, om tegen
hunne vyanden beter te konnen bestaan.

Het eiland Laboewa, waar op de
vesting Barneveld legt, is zeer vermike-

lyk, heeft veel Nagelen, dog zy konnen
niet wel geplukt werden, vermits 'er of
dit groot land weinig volk is; 't heeft
overvloed van Limoenen, Clappus-boo¬
men, visch, Hoenderen, wilde Verkens.
Sagoe en andere levens-middelen , is

enbyna als Amboina, heeft zeer veel

bequaam hout, zelfs om schepen tever-

dubbelen.

Den gden Mai quamen zy voor Mak-
an, en den 1oden voor Orangie ten an-
ter, vindende alles in goeden staat; dog
t Jagt de Griffioen was den 28sten Maart
van zyn ankers gespilt, en op Makjan
gestrandt, dog volk en goed geborgen
Sok was Adriaan Clementszoon, Hop-
man op Motir, met zyn Corporaal, ze-
ven krygsknegten, en drie Matroozen
in een Praauw na Makjan varende, van
de Tidoreezen overvallen, en doodge-
slagen.

Na dat de Treves in deze vereenigde
Nederlanden getroffen was, hebben de
Heeren Staten Generaal, eenen brief aan

den Koning van Ternate gezonden, van
dezen inhoudt:

KEN. 237

GROOT-MoGENDE KONinG.

E ceuwige Almagtige Godt, heeft
na zyne Goddelyke genade belieft onze
wapenen voor de vryheit ende rechten onzes
vaderlands , tegens den Koning van Span
jen , en Portugaal aangenomen, zo te

zegenen, dat, na een bloedigen oorlog van
omtrent twee en veertig jaren te water, en
te lande , gestadelyken gevoert , dezelfde
Koning ziende onze eendragt, magt, en
Constantie, mits wy van tyd tot tyd ons
versterkten, met de vriendschappen ende
alliantien van zeer magtige Koningen ende

Potentaten onze nageburen , ten laatsten
goed gevonden heeft, ons voor te dragen ’t
gene , waaromme wy in den oorlog getreden
waren, namentlyk dat by ons kende voor vrye
landen, op welke by niet en pretendeerde
te vreden zynde, met ons een vrede, of
bestant voor vele jaren te maken, welke
offre als Goddelyk, ende eerlyk, by ons
aangenomen zynde , zyn voorts met raad
ende advys van de voorschreve Koningen,
ende Geallieerden, met den zelfden Ko-
ning van Spanjen, ende Portugaal, ende
de zynen, in onderhandeling getreden, en-
de hebben met de zelfden eindelyk den
pden van de maard April , beslooten een
bestant voor den tyd van twaalf jaren; daar
by wy onder andere poincten voor onzen
Staat , ende de ingezetenen bedongen hebben
niet alleenlyk een vrye Navigatie, ende
handeling, gelyk wy gehad hebben voor den
oorlog : maar ook alomme, ende zonder
eenige Exceptie, in alle Koninkryken,
landen ende plaatzen, met alle Koningen,
Potentaten, Princen, ende volkeren. Met

expres verbod, dat de Koning van Span-
gien , ende Portugaal, zyn Officieren, ende
onderzaten, ende die van hem dependeren,
uit oorzaak van dezelfde Navigatie, ende
handeling gedaan, ende nog te doen, ofte
onze onderzaten, nog de Koningen, Po-
tentaten, Princen, en volkeren, met de

welke wy gehandeld hebben, of noch hande-
oflen ende tracteren zullen, directelyk

indirectelyk niet en zal mogen doen eenig
hinder of belet. Zulks dat uwe Majesteit,
gelyk andere Koningen, Potentaten,
Princen , Republyken, ende volkeren
zo in Indien, als andere landen, in 't

voorschreve gemaakte bestand in twaalf
jaren, met ons begrepen, ende tegens hosti-
liteit ter oorzake van onze bandelinge ende
vriendschap verzekert zyn, ende zo iets

van wegen den Koning van Spangien ende
Portugaal tegens uwe Hoogheit, haare
onderzaten of landen, met ons ende onze

ingezetenen, in onderlinge Alliantie, vriend-
sschap ende vrye Navigatie ende Commer-
cien blyvende, directelyk of indirectelyk

ter oorzake van dien , zoude ter zee of te
landeGg3
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lande voorgenomen worden (t welk wy mits steit by dezen , van de opregte waarheit,
de solemnele beloften , by zyn hand ende ende van onze sincere intentie, daar op de-
Zegel bevestigt, niet konnen gelooven) mag zelve , ende zyn onderzaten, mitsgaders de

uwe Majesteit zich wel verzekert houden, andere Koningen, Potentaten, Princen,
dat ons nog wille nog magt, nog middelen Republyken, ende volkeren vast mogen

staan. Ende wy verzoeken uwe Majesteitvan schepen, geschut ende ammunitie van
oorloge, nog volk, zo van ons eigene lan¬ t zelsde alzo zekerlyk te gelooven, ende
den, als van de Koningen, Potentaten ons , ende onze onderzaren haare vriend-

ende onze Geallieerden (die ons beloofi schap te Continueren, ende de Navigatie,
hebben het voorschreven bestant in alle handelinge ende Commercie, met den

onzen in alle vriendschap ende opregtigheitpoincten , ende namentlyk in uwe Hoog-
heits onderzaten, ende landen, als ook van van tyd tot tyd te vermeerderen. Wy, ende
de andere Koningen, Potentaten, Prin- de onzen, zullen van gelyke doen, ende ver-
cen, Republyken, ende volkeren, zo in trouwen , dat de Almagtige Godt, die een
Indien, als alle anderen regard te Conser- Koning der Koningen, ende een kender

veren) en zullen gebreeken, om uwe Hoog- der berten oprechtigheit is, uwe Hoogheit
heit zyne landen, ende de onderzaten te ende ons , te zamentlyk onze onderzaten zal
assisteren, defenderen, ende alle ongelyk in zyn heilige bewaringe houden, ende doen
te doen repareren ; ende alzo t gene van zyn genade in magt ende welvaren ver-
onzent wegen met uwe Majesteit gehandeld meerderen.

is, en voorder gehandeld zal worden, te Geschreven in 's Gravenhage in Hol-
doen onderhouden. Wy en willen niet twyf- land , den 16den Septembris , in 't
felen, of eenige Ministers, Officieren ende jaar onzes Heeren ende Saligmakers Jezu
Creaturen van den voorschreven Koning Christi 1609.
van Spangien, ende Portugaal zullen ar-

beiden, om uwe Majestcits onderzaten, als Den 23sten Mai vond de raad goed,
ook de zyne, mede andere Koningen, dat de schepen de vereenigde Landschap-
Princen , Republyken, ende volkeren, pen, en Delft, den gden of 6den Juny,'t
een andere inbeeldinge, ende verstand van eene na Gressic, ’t ander na Patani, ver-
de voorschreven onze handeling te doen in- trekken zouden.
planten; maar wy verzekeren uwe Maje-

VIERDE HOOFDSTUK.

YHAn Caarden eerste Landvoogd der Moluccos in’t jaar 1610. Hopman Schot
V verplaatst die van ’t eiland Kajoe op Motir. Moeite der onzen te Gressic met die

van Madura. Van Caarden weder gevangen genomen door de Kastiliaanen. Tyding
van het twaalf-jarige bestand met Spanjen. En van hun overvallen van den Zeevoogd
Wittert voor Manilha. Modafar, zeven en twintig ste Koning van Ternate. Die een

verbond met ons maakt. Een zeer los, en wulps Prins. Vermoord zyn Gemalin. ’t Geen
kem voor een tyd van ’t ryk berooft, in’t jaar 1611. Spyt van Hidajat, en Prins Aali.
Eenige vastigheden, door de onzen op Gilolo verloren. Tegen den geteekenden vrede
aan. Poging van Modafar, om zyn vader te verlossen in’t jaar 1612. De Heer Both
in Ternate eerste algemeene Landvoogd van Indien, en tweede der Moluccos. Zyn
brief aan den Koning van Tidore. Aanmerking over dezen brief. Brief des Konings
van Tidore aan Koning Modafar. Groote toebereidzelen der Kastiliaanen ten oorlog.
Door een vloot onder Don Jan de Silva. Both ’s verdrag met de Makjanse Overheden.
Contract tusschen ons en den Koning van Boeton in’t jaar 1613. gemaakt. Verbond
van den Heer Both met Modafar. Gerard Reinst, tweede opper-Landvoogd van
Indiën. De Zeevoogd van der Hagen met Pieter van den Broek in de Moluccos by
den derden Landvoogd, Laurens Reaal. Verrichting van den laatsten aldaar. Joris
van Spilbergen hier. Des zelfs verrichtingen. Laurens Reaal word derde opper-
Landvoogd van Oost-Indien. Spilbergen ;s vertrek. Goede stand der onzen in de Mo¬
luccos. Jacob le Maire, en Willem Schouten hier. Hun vertrek. Dood van Don
Jan de Silva, en verydeling der vloot. Des Heeren Reaal 's vertrek uit Ternate.
Vierde Landvoogd der Moluccos, de Heer Frederik Houtman. Modafar let naauwer
op zyn landen in Amboina. Hidajat ’s vertrek na Amboina. Iy wort daar ’s Koning ’s
Stadhouder. Rokkent onze Bondgenoten tegen ons op. Waar van hem reden gevordert,
dog noit gegeven word. Hidajat overleden. De wrevel der Ternataanen in Amboina
gestraft. Leliato vyfde Stadhouder op Loohoe. Jacob le Febre vyfde Landvoogd der
Moluccos. Nassausche vloot hier. Leliato 's wrevelmoedigheit, tot feitelykheden uit-
gebersten. Bylegging der geschillen, dog met een valsch hart.

Den

1610.
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Van En Isten Juny in’t jaar 1610.
Caarden wierd de Hecr Paulus van
eense

Caarden als eerste Landvoogd,Land
voogd en bestierder van al de Mo¬

der Mo¬ luccos, aangestelt, en daar
Juccos in

over ’t geschut in de vesting Orangie,j221

en op al de schepen, gelost.1610.

Den 6den quam Hopman Schot op deHopman
Jager weër ter Reede van Ternate, metSchor

raa berigt, dat hy op Batsjan nog een bol-
die van werk gemaakt, en dat hy de inwoonders
eiland

van het eiland Kajoe, en van Ganoe, opRajoe of
Gilolo ’s Suid-einde gelegen , duizencMotir.

zielen sterk, op Motir gebragt, en dat

eiland daar mede dus versterkt had.

Den yden vertrok Delft na Patani :
dog 't schip, de vereenigde Landschappen.
zou nog tien of twaalf dagen in Ternate
blyven. Het zelve vertrok den 18den na

Gressic, en zag den 24sten en 2sten 't
schip Delft nog een groot stuk weeg-
agter zich

Den 2isten July quam ’t schip de
Moeite
der onten vereenigde Landschappen voor Gressic
te Gresicten anker; vond ’er de schepen Rotter
met dic dam , en Hoorn, die hen den slegten
van Ma-

stand der onzen daar, en in Banda.
dura.

bekent maakten; aangezien de vorst van

Madura de onzen schandig behandeld.
een boot met volk van ’t schip Hoorn

genomen, een man dood geslagen had,
en onze Commisen , op Gressic zyn

de, den weg na de schepen gevaarlyk
maaEte.

Dien zelven dag verzeilden de drie
schepen van daar, en quamen den 2den
Scptember voor Bantam.

In deze zelve maand Julius is de Land
Van

voogd, Paulus van Caarden, 20 als hyCaarder

met het Jagt de Hope van Ternate naweder

gevanger Makjan meende te varen, op den weg
genomer met dertig mannen door de Galei der
door de

Rastiliaanen andermaal genomen, en ofRanti

zyn oude plaats Gamma Lamma weërliaanen.

gevangen gezet
Dit was een zeer slegte tyding; dog

Tyding
veel heugelyker die van ’t getroffenvan het

twaalf-jarig bestand tusschen ons en det2216

jatig he Spanjaards in’t jaar 1609, waar van men
stand met zosten Scptember op Bantam berigt kreeg
Spangien

Hoe aangenamen boodschap dit was door
den Hopman, en onder-Koopman War-
nar van Borchom met ’t Jugt de Ha-
sewind, men kreeg ’er in de maand
November dezes jaars weër een in Ter-

nate, die vry meerder verslagenheit on
der de Hollanders , dan dit alles wel
vreugde, veroorzaakte.

Zy quam van Manilha uit de Philippi¬
nas, en behelsde het omkomen van den

Zeevoogd Wittert, en het mislukken van
zyn voornemen aldaar

Zo als hy doende was, om eenige
vaartuigen omtrent een eiland niet ver van
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1610.teManilha, na zyn naam genoemt
En vandielossen, wierd hy van de Kastiliaanen
hun over-af¬met meer dan twaalf schepen op hem
vallen

quamen, verrast. Hy vogt tegen her van den
Zee¬wel zeer dapper; maar zy waren hem te
19694sterk, en namen hem met zyn schip
Wittert

Amsterdam, en ’t Jagt de Valk, in welk
vOOr

gevegt hy zelf ook ’t leven verloor metManilha.

de meeste Overheden van de Valk, ten
getale van twee en twintig, uitgenomen
den Schipper Pieter Gerritszoon, en
Pieter Hertsing, dog beide zeer gequetst;
buiten welk verlies zy nog honderd
twintig mannen verloren, die gevangen
met die twee schepen na Manilha gevoert
wierden. Ook was het Jagt de Arend in
de lugt gevlogen; dog het Jagt de
Paauw, en de ssoep van ’t schip Delft,
waren het ontzeilt, zonder dat men nog
regt wist, waar heen zy gestevend waren,
hoewel men giste, dat zy het naar Patani
gezet hadden.

Zo stond het met onze zaken in de Modafar
zevenen-Moluccos, wanneer de Prins Modafar
twintigstejonger zoon van Koning Sabid, als ze
Koning

venentwintigste Koning van Ternate van Ter

nate in ’tnog in dit zelve jaar 1610, pas vyftien
jaar 1610.jaren oud (vermits hy in’t jaar 1595.

geboren wierd) ingehuldigt, en aan hem
door den onder-Koning Hidajat het ryk
overgegeven wierd, hoewel zyn vader
nog in ’t leven was, en in de stad Ma-
nilha gevangen zat.

Die eenDeze vorst maakte ook het eerste, of
verbondwel het wezentlykste verbond met ons
met onszo wegens den oorlog tegen de Kasti
maakt

liaanen, als wel voornamelyk over den
Nagel-handel, en hoewel ’er te voren al

nu en dan over gehandelt, en verdragen
was , zo was al het vorige egter, in
opzigt van verscheide omstandigheden,

hem veel naauwer aan ons bepalende, by

dit verbond geenzins te vergelyken:
aangezien hy zedert dien tydt zich veel
plegtelyker verbond die Nagelen aan
geen ander, dan alleen aan ons , tot
vyftig Ryksdaalders de Bahara, te zullen
leveren.

Hy was een jong, en wulps vorst, Zeer los,
een Madat- of Amfioen-rooker, van wel- en wulps

ken men in 't eerst niet veel goeds scheen
te moeten wagten. Een preuve gaf hy
van deze zyne onbeteugelde driften in 't
moorddadig ombrengen van zyn jonge
Gemalin, een broeders dogter van den
Sengadii, ofte Hertog, van Sabaos,
een magtig Heer op ’t land van Hala-

Ver-mahera. Deze had hy op een simpel ver-
moordmoeden ’s nagts zelf gekrist, en belaf
zynhet lyk in zee te werpen; een daad, die
Jemalin.

dezen Sengadji zodanig ontstelde, dat
hy, den Ternataanen alle vriendschap
opzeggende, zich voor hun vyand ver
klaarde, en op Gilolo sterkten liet

maken,
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maken, zonder dat hy toelaten wilde
dat daar ymand van hen komen zoude,

voor en al eer men over dit moorddadig
stuk, ’t zy met den Koning te dooden,
of ten minsten met zulk een moordenaar
af te zetten, recht gedaan had

De Hollanders, als middelaars hier in
zoekende te handelen, tragtten wel dien
magtigen vorst op het land van Gilolo
ter neder te zetten; dog hy wilde ner
gens na luisteren; maar dreigde in tegen¬
deel zich voor de Kastiliaanen en Tido-

reezen tegen de Ternataanen te zullen
verklaren, zo men hem in dit stuk niet

ten spoedigste genoegen gaf-
Dierhalven riep men al de Bondgeno¬

ten byeen, en vond goed, dat de Koning
voor een tyd niet regeeren, maar dat zyn
oud- oom, de Goegoegoe, ’t ryk, tot
hy wat ouder, en beter van leven was,
bestieren zou. Dit nam wel een begin;
maar duurde niet lang, aangezien die
Hertog kort daar aan gestorven zynde.
hy op de vorsten by beloften van beter-

schap, en door bemiddeling der Hollan-
ders, zo veel wist te weeg te brengen,
dat hy in’t jaar 1611, geen jaar daar na,
weder in ’t volle bestier was.

De onder-Koning Daja, of Hidajat,
benevens den Prins Aali twee vorsten,
die zo veel tot de welstand dezes ryks
gedaan, en ’t zelve alleen behouden had¬
den, waren mede zeer misnoegt, om
dat zy, ten tweedemaal in de verkiezing
tot de Kroon voorby gegaan, nu onder
zulken wulpsen vorst staan moesten, om
welke reden de eerstgemelde eenige jaren
daar na uit Ternate zich na Amboina
begaf, daar hy nog eenigen tyd als Stad-
houder der gewonne landen (gelyk wy
op zyn plaats zeggen zullen) heerschte;
terwyl de Prins Aali nog hier bleef.

In dit jaar 161t, ontnam de algemeene
bestierder der Philippinas, Don Jan de
Silva, dezen Koning en den onzen een
vastigheit op ’t land van Gilolo, Saboego
genaamt, niet tegenstaande het twaalf-
arig bestand al voorlede jaar in de Oost-

2.

Indien bekent gemaakt was; een daad
alzo trouwloos, als dat zy onze schepen,
en volk, onder den Heer Wittert, geno¬
men, en tegen alle regt nog onder zich
behouden hebben, geen andere reden
gevende , dan dat zy nog geen last van
den Koning hadden, om de sterkte over
te geven, of met ons in vriendschap te
leven.

Deze plaats hebben zy met vier bol-
werken, en een halve maan, omtrent

den mond der rivier versterkt, met zestig
Kastiliaanen, en vyftig Pampangers,
of Manileezen bezet, en zeer wel met

geschut, en ander voorraad van oorlog,
gooruert.

UK Es

Ook nam dezelve Don Jan de Silva

met veel list, en niet zonder Koning
Sahid ’s toedoen , den onzen de vastig-
heit, Gilolo, mede omtrent zeven mylen
van Orangie, en aan de West-zyde van dat
eiland gelegen, omtrent dien zelven tyd
af; vermits de Koning van Gilolo Ko-
ning Modafar ’s zyde verlaten, en zich

Dezeby de Kastiliaanen begeven had.
plaats hebben zy ook wel versterkt, van
alles voorzien, vyftig of zestig Kastiliaa-

nen met eenige Pampangers daar op gelegt,
en dezelve alzo onder zich behouden.

Dus handelden de Kastiliaanen alhiei

in dezen tyd met ons, niet tegenstaande
de Koning van Spanjen in’t jaar 1610,
na ’t openbaar maken alomme van het

bestand, en den vrede voor den tyd van
waalf jaaren, een nieuwen Landvoogd
der Moluccos, Don Jeronimo de Silva
genaamt, oom van Don Jan de Sil-a, en

een man van groote ervarenheit en ont-
zag, herwaarts gezonden had, die zich

egter al mede van alles onkundig hield.
Hy was hier in de plaats van Christoval
de la Hote, die Don Jan de Silva nog
eenigen tyd in Manilha hield, gekomen.

Koning Modafar ondertusschen om de
gevankenis van zyn vader met wat meei
ernst, dan te voren, beginnende te den-
ken, begon zo veel zyn vermogen toe
liet, zyne verlossing te behartigen; waar
toe hy sterk door de Hollanders werkte;
en waar over hy ook een brief aan den

Koning van Tidore in ’t begin van’t jaar
1612. schreef

Hier omtrent quam hem de komst van

den algemeenen Landvoogd van Indien
een nieuwe en toen nog onbekende Titel
de Heer Pieter Both, van Amisfoort, die
dit zelve jaar in Ternate verscheen
merkelyk te stade, die deze nadrukkelyke
brief aan den Koning van Tidore over de

onregtvaardigheit der Kastiliaanen om
trent ons, en in ’t byzonder omtrent den

gevangen Koning Sabid, in dezer voegen
in het Ternataansch schreef:

VERMOGENDE KONING.

Od geve uwe Koninklyke Majesteit
geluk op aarde, en een zalige regeering
De brief van uwe Majesteit aan den Ko¬
ning van Ternate, onzen broeder, inhou-
dende zekeren voorslag, om een vasten païs
tusschen de Tidoreezen, en Ternataanen,
te bevestigen, is ons gecommuniceert, en
wy hebben daar uit verstaan, ’t gene uwe
Majesteit wel en te regte zegt dat geen
vaste vrede tusschen de Ternataanen en
Tidoreezen te verhopen zy, ten zyde

Hollanders, ende Spanjaards eerst en
alvoren daar in overeen komen, ’t welk ook
het regte middel zou zyn, om ’t langdurig
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bloedstorten eens te stutten. Hier uit oor-
zaak nemende , konnen wy niet nalaten uwe

Majesteit van alles in 't breede te verwitti-
gen, wat dies aangaande in onze landen
besloten, en vervolgens van ons albier ver-
rigt is geweest, op dat uwe Majesteit zien,
ende merken mag aan onze zyde de schuli
niet te wezen, dat de oorlog met de grootste
schade van uwe en onze Natie, als nog is
continuerende

Na cen langdurigen en vreezelyken oorlog
tusschen ons, en de Spanjaarden, omtrent
twee en veertig jaren lang gevoert verkre-

gen hehbende de vryheit onzer Privilegiën,
en Religie, is eindelyk nu al eenige jaren
geleden, een bestand van wapenen tus-
schen ons, en hen, gesloten en gepubliceert

geweest , begrypende van beide zyden bare
vrienden, en Geallieerden, gelyk het uw
Majesteit breeder zal blyken by de Missive
van onzen Prince, die hier nevens gaat
en dat de zelfde stilstand een jaar na de
verkondiginge in ons land gedaan, albier in
Oost-Indien tusschen ons, en hen, onze en

hunne vrienden, zoude ingaan. Waar toc
van onze zyde alle behoorlyke diligentie is
voorgewend, om het zelve na te komen.
Waar toe cen expresse uit Holland door

Spangien herwaards is gedeputeert, om het
zelve overal den onzen aan te dienen, op
expresse voorwaarde, dat zulks ook van
hunne zyde zoude geschieden, het welk voor
dezen door den Kapitein met myn aankomste

door my, en uit myn naam , volkomelyk is
geschied, hun presenterende, en eischende
hoet accoort von Trevcs in alles te willen

nakomen; en by refus van dien proteste-

rende niet schuldig te zyn aan alle de scha¬
den en onheilen, bloedstoytingen, en ver-

dervingen van landen, die hier uit zouden
konnen ontstaan.

Om zulks na te komen, zyn Don Juan
de Silva, en de andere ’s Konings Officie-

ren, in gebreke gebleven, draaiende hun
eenige principale uitvlugt alleen daar op,
tot nog toe geen last om den Treves te

agiervolgen van hunnen Koning ontfangen
te hebben. Zo komt dan de schuld van

dezen langdurigen oorlog op de schouderen
van de Spaansche Koning, of zyn onder-
zaten, te rusten, zo de bevelen van het
onderhouden van den Treves in tyds niet en
zyn gegeven , of met contra Commissien
worden opgeschort by hen , zo de gegeven
Commissien niet na behooren worden aan¬

genomen, zyn wy evenwel genoeg verzekert
dat alreede voor twee jaren en ’t vertrek

van Don Juan de Silva, uit de Manilhas,
de voorschreven Treves onder hen bekent,
en albier in de Moluccos nu van Don

Jcronimo medegebragt is geweest, te meer
nu wy verstaan uit de Portugeezen by ons,
zo op Banda, als Amboina aangehaalt,
dat de Treves alreede door last van de
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Majestcit van Spangien, zo binnen Goa,
als Malacca, gepubliceert is. Daar uit
blykt, dat zy door de groote Conquesten,
op den Admiraal Francois Wittert, na
het ingaan van den Treves , verlekkerd
zyn , en geenzins tot dien verstaan willen :
overmits zy z° wel den veroverden buit op
den voorschreven Admiraal, de vaste kust
van Saboege en Gilolo, als mede alle ge¬
vangenen, waar onder de oude Koning van
Ternate, en de Admiraal, Paulus van
Caarden, zyn begrepen, na het uitwyzen
van de Treves gehouden zyn te restitueren.

En aangezien wy die genen zyn, die den
last van de Heeren Staten, en onzen Prins,
p het strikste zoeken na te komen, hebben
wy alle middelen rondelyk en opregtelyk
voorgewend, om het accoord van de Tre-
ves, waar mede zo menige ziel gespaard
zou konnen worden, op het uiterste te vol-

brengen; zo is 't, dat ons nog last, nog
middelen daar toe entbreken, om onze
schade door het dekzel van den Treves
raudulcuselyk aan ons gedaan, met open¬

baar geweld viervoudig te restaureren:

gercsolveerd zynde ter plaatzen, en tyden,
’t zelve, waar het gelegen zal zyn, op alle
des Konings van Spangiens onderzaten,
n adherenten dadelyk te verhalen.

Het warc te venschen, dat uwe Ko-
ninklyke Majesteit hunnc onverzadelyke
’egeerten van regeeren over ziel en lig-
chaam, en de practyken en middelen daar
toe dienende , alzo wel als ons bekent waren.

Uwe Majesteit en zou niet dienen tot een
brugge van de Spaansche tyrannye , en
moorddadigheit, tot groot leedwezen van de
gansche Moluksche Natie. Waar voor

uw Majestcit voor alle getrouwe tot nog toe
bewezene diensten, geen ander loon en zal
hebben te verwagten, als dat zy een deel

zal zyn van hunne onverzadelyke wreed-
heit, die over de veertig duizend zielen
door Beuls handen in onze landen omgebragt
heeft: eenige Millioenen menschen, die in
West-Indien door ’t swaard, en in de
Mynen elendiglyk gestorven zyn, die voor
God den Heer gestadig wraak roepen: en
alz0 alles te lang zou wezen te verhalen,
zal ik twee Exempelen zyn Majesteit
voorstellen, die by in deze gelegenheit,
t'zyner leer, ende spiegel, zal gelieven aan
te nemen, zynde in die quartieren voor-

gevallen.
In de eerste Conquesten van Malacca,

en de omleggende landen, de Portugeezen
groote dienst en hulp ontfangen hebbende van
renen Ninache Toewan, wiens getrouwig-
heit zy met geen Goud konden recompense-

ren, wierd by voor zyn loon eindelyk door
hen berooft van ’t Officie van Sabander,
in zyn leven met groote eer van hem bedient
in Malacca , ’t velk hem zo desperaat
gemaakt heeft, dat hy op een Toneel een

vyerH h
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vyer deed maken, alwaar hy in ’t aanzien
van de gemeinte, zich levendig in wiep.
liever willende zyn ouderdom in t gezigi
van de zynen met eere opofferen, als mei
smaad en schande gestrenger dood voor zyn

getrouwigheit verwagten.
Het ander is, dat Abdalla, Koning

van Campar, zyn vrouwen, maagschap.
onderdanen, en ’t ryk tot dienst van Al-
buquerque, ende de Portugeezen verlater
hebbende , voor alle zyn diensten geen ander
loon kreeg, als dat by tot Malacca, in 1
oog van alle man, zyn ongelukkig hoofd op
een Schavot onder Beuls handen heeft moe-
ten laten.

Wat zy voor dezen aan een voorzaat
van den Koning van Ternate bedreven
hebben, is albier onnoodig te verhalen, door
dien het vleesch van den zelven nog in alles
Ternataanen neuzen stinkt, hoewel zy het
meenen wel gezouten te hebben. Om kort
te gaan, zy zyn die genen, die van Prin
cen en Koningen te vermoorden professie
doen, het welk de vader van onzen rege
rende Prince met zyn leven heeft moeten
bekoopen, gelyk daar na twee Koningen in
Vrankryk vervolgens door bun toedoen om
’t leven gekomen zyn.

Tegen onzen Prince, de Koninginne
en daar na den Koning van Engeland, en
andere Potentaten , hebben zy dikwils
moorders gezonden: volgende de gruwelykt
afgodische Leere van hunne Priesters, en
vervloekte Jesuiten.

Hier mede vermogende Koning, wen-
sche ik uwe Majesteit van de slavernye, en
tyrannye der Spanjaarden eenmaal te mo¬
gen ontslagen worden, waar toe ik uwe
Majesteit de magt, en de wapenen van
onze Hoog Mogende Heeren Staten Ge
neraal, en den Prince Mauritius aanbiede :

wel wetende, hoe swaar het uwe Majestcit
en de onderdanen te verdragen is; als we-
zende het zelve van ons voor dezen geproeft
Geschreven op Maleyo, in Ternate, den
18den Mai in ’t jaar 1612.

Onder stond

Pieter Both.

Uit dezen brief, door den Heer opper¬
Landvoogd van Nederlandsch Indien,
Pieter Both, aan dezen Koning van Ti
dore met zo veel grond, en in zo veel
opregtheit, geschreven, ziet men klaar.
hoe hy daar by niet anders voorhad
dan dien vorst, waarheden van hunnen
aart in ’t gemeen tot zyne waarschu
wing voor te leggen; en wat kon hy
hem zaaken van grooter belang, om die
tot zyn voordeel te gebruiken, voor-
houden, dan dat zy zo schelmagtig met

UKS E
ons nu handelden, zich t’eenemaal on-
kundig hou-ende van een vrede, ofte
Treves, zo eerlyk by ons gesloten, en
ook nagekomen, en zo trouwloos by
hen, tegen hun beter weten, ontveinst;
een bedryf , ’t geen schandelyk in een
Koning is, zo het met zyn weten, en
last, zo geschied, en onverantwoordelyk;

zynde niet aannemelyk, dat zyn onder-
danen dat tegen zyn last zouden doen,
zo zy niet voorbeeldelyk wilden geftraft
zyn.

Het is buiten alle tegenspraak waar
dat die verovering van den Zeevoogd
Wittert met zyne schepen, en ’t gevan-
gen nemen van den Landvoogd van Caar-
den , twee al te groote brokken waren,

om zo gemakkelyk zonder slag of stoot
wederom te geven. Dit had hun te veel

bloeds gekost, behalven dat de Spaansche
trotsheit het ook niet leed

Zo eerlyk, als zy nu daar in met ons
handelden ( waar over niemand beter oor
deelen kon, dan de Koning van Tidore
zo eerlyk was het zeker, dat zy, zo ras

zy maar gelegenheit daar toe geboren za

gen, mede met hem handelen zouden.
Was hy nu hun Bondgenoot, en aan

hunne zyde, hy was het niet meer, dan
wy nu by den Tidorees, dien hy immers
luidelyk zag, dat zy niet na quamen,

behalven dat de Heer Both in dezen brief
ook die twee andere geval'en, waar uit
men hunnen ontrouwen, en ondankba-
ren aart middagi laar bespeuren kon,
zeer wel ter zake aanhaalde.

Om evenwel wat meer licht omtrent

dezen brief van den Heer opper-Land-
voogd Borb te hebben, en wat klaarder
te konnen zien, wat moeite de Koning
Modafar tot verlossing van den Koning
zynen vader uit de slavernye der Kasti-
liaanen aangewend heeft, zal het (onzes
bedunkens) niet ongevoegelyk zyn, dat
wy den brief, door den Koning van Ti-
dore, over dit zelve onderwerp aan Mo¬
dafar geschreven hier byvoegen. Hy
wierd den 6den Mai in’t jaar 1612. by
hem ontfangen, en was aldus luidende :

r Eer lieve zoon, Koning van Ternate
Eik wensch u geluk , en gezondheit.
Het schryven met uwen dienaar Fouke i.

my wel behandigt, en d'inhoud daar var
wel verstaan; waar in gy verhaalt, dat

men alle middelen voorwenden zoude , om
Ternate, en Tidore in vrede te stellen,em

het Moorsche geloof in de Moluccos te
restaureren; over het welk ik zeer verblyd
ben, zynde my het zelve zeer aangenaam
geweest om hooren, als zynde een zaak, die
opregt is, en ons van God, en zyn Propheet
Mahomet geboden. Ik, uw Oom, een
oud man zynde, bevinde ’t zelve goed, en

op-
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1612. opregt te wezen; maar alzo het nu ten tyde
niet gelegen is, gelyk ien tyde van onze
voorouders, als UL. wel bekent is, over-
mits Tidore en Ternate als nu met Hol¬

landers en Spanjaards bewoont, en gesterki
zyn; derhalven, byaldien men een opregten
en vasten vrede maken zoude , dient op alle.
eerst wel gelet. Myns bedunkens zou bes
geraden zyn, de Spanjaards en Hollanders
tot een vrede te brengen, zynde het eenigste
middel om ons mêt malkanderen te bevrédi-
gen. Waar in gy, als zynde de oudste
van de vier Moluksche Koningen, veel

kond te wege brengen : want na myn opinie.
een oud man zynde, kan ik niet anders
verstaan, dut al is 't dat wy een vrede
zonder de Spanjaards en Hollanders beslui-
ten, dat die niet lang zal duuren; over-

zulks blyve ik nog by myn vorig gevoelen,
te weten, dat wy niet en konnen of mogen
resolveren, ten zy de Hollanders en Span
jaards vooreersft met malkanderen verac

cordeerd zyn. Zo gy van opinie zyt geen
vasten vrede te maken, maar alleen onzi
oude Moluksche kostuimen te onderhouden

te weten, als wy wederzyden moë ende mat

geoorlogt zyn, op te houden, en malkanderen

zomtyds met schryven en bitsjaren te ver-
zoeken. En byaldien die van Ternate
zulks niet en consenteren , zal ’t hun

schuld wezen, en zo verre die van Tidore
daar ook tegen doen, zal ’t myne, en myner
onderzaten schuld zyn; maar om een vasten

en langdurigen peis te besluiten, en in ons
Moorsch geloof zeker te leven, zegge ik
nog eennaal, dat de Spanjaards met de
Hollanders eerst bevredigt moeten wezen,
al cer vy iet goeds konnen uitrigten.

Vorders ben ik van meening na Gamma¬
Lamma te vertrekken, om met den Gou-
verneur van deze zaak te handelen, en,

van daar wederom komende, zal ik cenigen
van mynen raad dervaards zenden, en uu

Majesteit laten weten, ’t gene met hem
gehandelt is. Ook wanneer ik finaal ant
woord op UL. schryvens zal bestellen, of
het voortgaan zal, of niet , Voorts dat
gy schryft dat uw vader, de Koning, in
myn handen is, dat is wel waar; maar
byaldien de Spanjaards hem, of in t verove-
ren van Gamma Lamma gevangen hadden
2o ware het regt , dat ik by de Spanjaards
verzorgde, hem ait de handen te krygen,
overmits onze Moluksche kostuime zulk.
medebyengt ; maar in ’t veroveren var
Gamma Lamma is by ’t ontkomen, en
ontloopen op Saboego. overzulks het uw
eigen schuld is, nademaal de Koning uu
vader vry was, dat gy met alle de Terna-

taansche Overigheit hem by de Spanjaards
gezonden hebt, t welk oorzaak is gewees
van uwer aller welvaren, alzo gylieden
hem als een Medicyn voor uwe ziekte ge¬
bruikt heht, die anders in prykel waart
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van al te zamen te vergaan. Zo dat zyn
absentie oorzaak geweest is, dat de naam
van Ternate tot nog toe duurt. Overzulks
bedenk u wel, en zoek andere middelen , om
uw vader, de Koning, uit de gevankenisse
te krygen, alzo ik zulks by de Spanjaards
alleen niet ververven kan, en overdenk by
u zelf, of iemand van onze Overigheit in
handen van de Hollanderen ware, of gy
die van hun wel zoud konnen verkrygen
Hier mede gebiede ik my t'uwaarts , en laat
ons van Ternate en Tidore opregt en onge-
veinst met malkanderen handelen.

De Koning Modasar dan,ziende, dat

zyn moeite by den Koning van Tidore
aangewend, om zyn vader te verlossen.
zo wel als die van de Hollanders, vrug-
teloos was, moesf dierhalven gedult heb-
ben, en een gunstiger tyd afwagten.

Dat het nogtans by de Kastiliaanen
geenzins helder was, zag men klaar aan
hunne voorbereidzelen ten oorlog, die
zy van tyd tot tyd nog maakten.

Immers de opper-Landvoogd der Phi-

lippinas, Don Jan de Silva, zond der
voorgaanden Landvoogd der Moluccos

Christoval de la Hote, in het laatst van

December dezes jaars 1612. uit de stad
Manilha met veel Silver na Goa aan der

onder-Koning, om aldaar zeven groote
schepen, en twintig Fregatten, van alles
voorzien, byeen te zamelen, om met de
zelve eerst na Malacca, en dan verder na
de Moluccos te komen.

Ook had Don Jan de Silva een Kasti-
liaanschen Oversten, Toledo genaamt, na
Macao met veel geld afgevaardigt, om
van daar een Gallioen, door de Kasti-
liaanen daar gekogt, en zes Gallioenen
die reeds van Malacca na Macao gezeilt
waren, af te haalen, om dan gezament-
lyk tegen December in’t jaar 1613. na
Ternate te komen. Daar beneven had
men uit Spangien twee schepen aan den
onder-Koning gezonden, met last, om
al de Portugeesche en Spaansche magt
by den anderen te voegen, en daar mede
na Manilha te gaan, om van daar de
Hollanders eens met nadruk aan te tasten;
ten welken einde ook in Manilha drie

groote schepen getimmert, gelyk mede
de schepen Gouda, Amsterdam (van den
Zeevoogd Wittert genomen) Spirito
Santo, St. Jan Baptista, Jan de Lu-
pas, St. André, en St. Marcus, alle te
zamen in Cayta leggende, daar toe
verveerdigt wierden. Men verwagtte
hier by uit Kastiliën nog twee schepen,
met veel volk en noodwendigheden voor
deze vloot, ten dienst van welke in Ma-

nilha nog drie nieuwe Galeien, buiten
een oude, die daar nog was, gemaakt
wierden. En dus zou dit te zamen een
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vloot van agttien groote schepen, twin-
tig Fregatten, en vier Galeien, met vyf
duizend koppen bemant, uitmaken ;
zonder dat men egter zeker zeggen kon,
of de zes Malaksche schepen, na Macac

gezeild, ’er by komen zouden, of niet;
maar dit was zeker, dat de opper-Land-
voogd van Manilha, die wel uitdrukke-
lyk daarom boven zyn tyd aldaar geble-

ven was, het opperbevel over die vloot
hebben zou.

In dezen tusschen-tyd wist de Kasti-
liaansche Landvoogd van Gamma Lamma,
Don Jeronimo de Silva, ook zeer veel toe
te brengen, om alles tot dien grooten
aanslag klaar te maken; ten welken einde
hy de vesting Gamma Lamma merkelyk
deed versterken, en ook van allen voor
raad , tydig van Manilha ontboden,
voorzien, buiten dat hy ook uitdrukke
lyke brieven aan zynen voorzaat in dit
bestier, Christoval de la Hote, afzond.
om hem mede tot het spoedig voorzetten
van dit ont werp aan te zetten.

Maar hoe groot ook die toeleg in zich
zelven was, zo ging dit werk egter ze
spoedig niet voort, als zy gegist, en de
onzen wel verwagt hadden, en daar ver-
liepen nog wel ruim twee jaren, eer deze
Don Jan de Silva met zyn ontzaggelyke
vloot klaar was. In dit zelve jaar 1613
heeft ook de opper-Landvoogd Both een
nieuw verbond met de hoofden van

Makjan gemaakt, van dezen inhoud:

Accoord gemaakt tusschen den
Sengadyi, en de Principalen
van ’t eiland Makjan, ten
overstaan van den Sengadji
Lumatau, gecommitteert van
den Koning van Ternate, ter

eenre , ende wegens Pieter
Both, Gouverneur Generaal
wegens den Staat der ver-
eenigde Nederlanden, ter an-
dere zyde.

Pheden den 16den January 1613. zyn
in ’t Fort Mauritius op Gnoffickia-

’t eiland Makjan , ten overstaan vanop

den Sengadii van Limatau als gecommit¬
teerden op dit eiland van wegen den Hoog
Mogenden Koning, Kaitsjili Modafar,
Koning van Ternate, vergadert, de Ge-
strenge Manhafte Heer, Pieter Both,
Gouverneur Generaal wegens de Hoog
Mogende Heeren Staten Generaal der
vereenigde Nederlandsche Provintien, zyn
Princelyke Excellentie, Maurits, Prince
van Orangie, Grave van Nassau, &amp;c.

en de Heeren Bewindhebberen der generale
vereenigde Oost-Indische Compagnie,
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ter eenre, ende meest alle de Sengadji 's,
en Principalen van ’t geheel eiland Mak-
jan , ter andere zyde, en hebben aldaar een
forme van Accoord gemaakt, en besloten,
dat nu voortaan een ieder malkanderen zal

laten vry , en liber in hun geloof, zonder
den anderen daar in te incommoderen, en
ingevallen eenige Makjanders by de Christe-
nen, of de Christenen by de Makjanders

quamen, om van hun geloof te handelen,
zullen ze die van beide de zyden wederom

geven, zonder hen in ’t minsten te mogen
tragten respectivelyk Christen of Moorsch
te maken.

Verders, dat zy voortaan de goederen,
die alhier uit Holland komen, om onder de
inwoonders voor Koopmanschap verkogt te
worden, voor den zelven prys zullen genie-
ten, als die aan andere Ternataanen zullen

werden verkogt dewelke zy beloven aan
reen van onze vyanden te zullen ver-

koopen.
En beloven de voorschreve Sengadjn 's,

en Principalen, uit naam van de geheele
gemeinte, dat zy hunne Nagelen aan geen
andere uitheemsche Natie, als alleen aan de

Dienaars van de vereenigde Compagnie,
zullen verkoopen, en dat niet hooger dan
vyftig Realen van agten de Bahaar, ad
perpetuitatem.

Waar tegen de voornoemde Heer Pieter
Both, uit kragte van zyn Commissie in
den name van de voorschreve Compagnie
belooft, de voorschreve prys tot geener tyd te
zullen zoeken te verkleenen.

Toucherende andere puncten, die als
nu niet wel en konnen worden geraamd,
refereren beide de partyen zich aan ’t gene
dat in Maleyo met den Koning van Ter-
nate, en zynen Adel , zal worden ge¬
handelt.

Ingevalle eenige Mooren by de onzen al-

bier worden veroverd, zullen wy gehouden
wezen de zelve aan hun te presenteren
om te koopen, ’t welk zy van gelyken aan
ins zullen moeten doen, zo eenige Christe-
nen in hun handen quamen te vervallen.

En om onze begonne vriendschap bondiger
en vaster te maken, hebben de voorschreve
Sengadji 's, ende Oversten, uit name van
de geheele gemeinte met solemnelen eede be¬

looft ende gesworen , beloven, en sweren

mits dezen den gemelde Mogende Heeren
Staten, zyn Princelyke Excellentie, ende

de vereenigde Oost-Indische Compagnie,
als mede den Mogenden Koning en Kroo-
ne van Ternate in alles gehouw en getrouw
te zyn, met hunne vyanden buiten hun
weten in ’t minsten niet te tracteren het

gene tot prejuditie van de voorschreve Prin-
cen, of Koning, zou mogen strekken;
maar met de Hollanders, en Ternataa-

nen, des noodig zynde, te leven, en te
sterven.

Waa-
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Waar tegens de voornoemde Heer, Pic
ter Both, uit name van de voorschreve
Heeren Staten &amp;c. belooft, en gesworen
heeft , belooft en sweert mits dezen de voor-

schreve Makjanders tegen onze, der Ter-
nataanen, en hunne gemeene vyanden met
alle mogelyke magt tot den uitersten druppe
bloeds te assisteren, en helpen, en met den

vyand in ’t minsten niet buiten hun weten
tot hun prejuditie te tracteren.

Alles zonder arg, of list. In kennisse
der waarheit zyn hier van gemaakt twee
aleens luidende Contracten in 't Duitsch

geschreven, als mede twee gelyke by hen in
't Ternataans gecouchaert, alle vier be

de voorschreve partyen onderteekent, waar

van elk een Duitsch, en sen in ’t Terna

taans, gegeven is.

Actum ut supra

Onder stond,

Pieter Both.

Ook heeft de Heer Bot niet lang hier
na nog een verdrag met Koning Modafar

gemaakt, zynde van dezen navolgenden
inhoud :

Artykelen en voorwaarden ge
maakt ende besloten tusschen

den Hoog Mogenden Koning
Modafar, Koning van Ter-
nate, den Prince Sedang,
zynen broeder , en al den

Ternataanschen Raad, ter
cenre, en Pieter Both, Gou-

verieur Generaal over alle

Fortressen, Schepen, Jagten,
en Perzoonen in Oost-Indien,

van wegen de Ed: Hoog Mo-
gende Staten Generaal der
vrye vereenigde Nederland-
sche Provintien, zyn Prin¬
celyke Excellentie Maurits

geboren Prins van Orangie.
Grave van Nassau &amp;c. ende
dc Heeren Bewindhebberen

der generale vereenigde Oost-
Indische Compagnie, ter an-
dere zyde, om alle swarig
heden te weerhouden , die

ons van wegen het verschil
in de Religie zouden mogen
overkomen.

YNgevalle eenige Ternataanen, of hunne
Slaven alhier op Ternate by de Hollan-
ders komen onder pretext van Christenen
onder ons te werden, zullen de voornoemdte
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gehouden wezen dadelyk in hunne handen
weder te leveren, en in geener maniere de
zelve versteken

Zo wanneer eenige onderzaten van den
Koning van Ternate by de Kastiliaanen

overloopen, of anderzins vervallen , en
aldaar Christenen geworden zyn, het zy
by wie van beide de Natien zy zouden
mogen komen, zal men de zelve in presentie
van de Koning, of eenige van zyn Raad
en de Hollandsche Overigheit van die
plaats doen komen, en hun afvragen, toi
welke van beide de Religien zy genegen
zyn, ende hen daar in hun vryen wil laten
gebruiken, dog zullen de Hollanders de
zelve onderzaten der Ternataanen, die alzo
by ons overkomen, albier van Ternate of
eenige andere plaatzen moeten brengen, daar
zy uit hunne oogen zyn, om alle swarigheit
voor te komen.

Ingevallen ’er eenige overgeloopene of ge¬
vangene Slaven zouden mogen zyn, die by
een van onze Natien zich quamen begeven,
zal men de zelve voet houden, als hoven,
dog den eigenaar de waardye van dien betalen.

De overloopers , by een van ons beiden ko-
mende, zynde geen onderzaten van onzer bei-
der Natien, zullen zich begeven mogen by al¬
zulken Religie,als daar zy professie van doen.

Wanneer daar eenige Christenen door de
Ternataanen in den oorlog worden bekomen,

zullen zy gehouden zyn de zelve niet te ver-
duisteren, maar ons te presenteren hen voor
de waardy van een Slaaf te lossen, en inge-
vallen zy ’t zelve niet begeren te doen, zul-
len zy daar mede hun vryen wii mogen doen

Daarentegen de Hollanders van gelyken,
als zulke Ternataansche Mooren albier in

onze handen in den oorlog zullen vervallen,
gehouden zullen wezen aan de Ternataanen
te presenteren, volgens den voet in t voor-
gaande artykel voorgeslagen.

Ingevalle eenige van onze gevangene Sol-
daten door de Ternataanen op eenige togten

uit des vyands hand gekregen wierden, zul-
len zy gehouden wezen de zelve by ons liber

en vry te laten komen, zonder daar van iets
te pretenderen: van onze zyde desgelyks.

Al welke artykelen zy lieden van weder-

zyden belooft hehben, en beloven mits dezen
getrouwelyk na te komen, en te volbrengen,
zonder arg, of list. In kennisse der waar-
heit zyn hier van twee aleens luidende Con-
tracten in 't Duitsch geschreven, en twee
gelyke by hen in het Ternataans overgezet,
alle vier by benlieden onderteekent, daar van

eik een in 't Duitsch, en Ternataans heeft.
tAldus gedaan in ’t Fort Orangie op
1eiland Ternate, dezen aden Maart in

jaar 1613.
Onder stond,

Pieter Both.
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De vermaarde Heer, Apollonius Schot
heeft omtrent dezen tyd in ’t begin van
het jaar 1613. een verbond met den Ko¬
ning van Boeton van wegen de E. Maat.
schappy gemaakt, en daar, om den han
del voor ons waar te nemen, den Koop-
man, Gregorius Corneliszen gelegt. Het
voornoemde verbond is van dezen volgen
den inhoud:

Contract, en eeuwig verbond,
gemaakt by den Commandenr
Apollonius Schotte, als last
hebbende van den Heer Gou-
verneur Generaal, Piêter
Both, uit den naam van de

Hoog Mogende Heer en S.aten
Generaal der Geunieerde lan¬
den, mitsgaders zyne Princel.
Excellentie als Gouv-rneny

der zelver ende de Heeren
Bewindhebberen der Oost-
Indische Compagnie ter eenre.
en den Grootmagtigsten Ko¬
ning van Boeton ter andere
zyde.

En eersten belooft de Commandeur
T aan den Koning van Boeton, uit den

naame voorschreve , dat de Hollanders
zyne onderzaaten ende land zullen helpen

beschermen tegen alle invasien , en zulke
vyanden, als hem op zyn land zouden wil

len beschadigen ofte hinderlyk vallen, en
zullen tot dien einde op de strand van des
Koninks onderzaaten twee bolwerken op-
gemaekt worden, op de welke de Comman

deur voor eerst zal verzorgen vier stukken
geschuis met hun toebehooren, als ook eenige
Hollanders om de zelve te regeeren

Ten tweeden belooft de Commandeur

den staat en den stand van dit Koninkryk

mitsgaders zyne gelegenheit, aan den Heer
Gouverneur Generaal voor te dragen,
meerder guarnisoenen verzoekende , inzon-
der heit dat met den eersten een schip, ofte
Jagt, gezonden mogt worden na hier toe.
omme het meer noodwendige tot welstana
van beide de Natien te belpen verzorgen.

Ten derden, belooft hy mede te interce
deren by den Koning van Macassar, ten
einde by disistere van alle hostiliteit tegen
den Koning van Boeton, ofte eenige zyner
onderdaanen, tot welken einde op t spoedig-
ste een Praauw met schryven aan den zel
ven Koning zal afgevaaraigt werden, en
zal men den Koning van Boeton bescher
men tegen alle gewelden.

Ten vierden, zullen zy den Koning.
ende zyne onderzaaten, niet hinderlyk ve-
ze in hunne Religie, Politie, efte Rege
ringe; maar zullen, zo die van de Hol¬

UKS E

landsche Natie iets onredelyks, strekkende

tot oneenigheit, daar tegen bestonden, daar
over van hunne competente rechteren ge¬
ftraft werden. Van gelyken zullen de Moo¬
ren, zo ze iets tot nadeel van de Holland-

schen bestonden, van den Koning
ofte hunne competente rechteren, gestrafi
worden.

Ten vyfden, beloven zy by den groot-
magiigste Koning van Ternate te verzor-
gen, dat zyne onderzuaten den Koning
van Boeton, ofte zyne onderzauten, geen
verlast aandoen zullen, maar dat de Ko-

ning van Ternate zyne zagken by den Ko-
ning van Boeton ardentelyk zal beregten,
t zy met geauthoriseerde gezanten, ofte
door Missive, met zy- Koninklyk Zegel
verzegelt, alzo byuylen des Konings
naom ende authoriteit van zommigen mis¬

bruikt is gevvest.
Ten zesden, zullen de Hollanders, tot

geryf van beide de Natien, ten einde be-
quamelyker de Koophandel ende trafycq
mag onderhouden worden, met d'eerste gele-
genheit verzorgen, dat hier gebragt worde
een goede quantiteit van Casges, ofte ande-
re Kopere munte , welke munte, ofte
Caeges de Koning belooft onder zyne ge¬
meente ganghaar te doen worden naar adve-
nant de Rcalen van achten.

Ten zevenden, beloven de Hollanders,
t Fort gemaakt zynde , den inlanderen

geen overlast te doen, mede niet toe te la-
ten , dat eenize vyeemde Natie, hier ko-
mende , den Koning, ofte zyne onderda-
nen , eenigen overlast doen zal.

De Koninklyke Majestcit voorzegt
verklaard, en zegt mitsdezen de Holland-
sche Natie hier gervepen te hebben, om zyn
Koninkryk te helpen beschermin tegen zyne
vyanden , die hem , ofte de invoonders.

zouden willen beschadigen, als mede om een

offensiven ende defensiven oorlog te voeren
tegen de vyanden van den grootmagtigen
Koning van Ternate, met den welken hy
in vriendschap ende eenigheit zal continuce-
ren, naar ouder gewoonte, mitsgaders te-
gen die de Hollanders hiey omtyent zouden
willen heschudiren, ofte hinderlyk vallen.

Ten tweeden , belonft zyne Majesteit

de Hollanders te assisteeren op den togt
van Solor, die nu voorhanden is, met wel
gemande Correcorren. Belooft mede zyne
Majestcit aan geen andere Natie eenigen
nandel of traffycque toe te laten, en zullen
de Hollanders, als beschermers van dit Ko-

ninkryk de preferentie genieten.
Ten derden, beloost zyne Majesteit een

prys te stellen op de Koopmanschappen,
ende vivres in zyn land vaileide, welke

prys zal onderhouden worden, ende zullen
de Hollanders in dit Koninkryk mogen
gaan, ende komen, ende handel dryven-
zonder eenige tollen ofte schattingen te

beta¬
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betalen, en zullen de zelve op het landt van

Boeton mogen zaaien, ende planten, ende
hun gewassen genieten in alle zekerheit ende
vryheit neffens zyne onderzaaten, zonder
iemands tegenspreeken, mits dat zy zulks
den Koning zullen te kennen geven. Hier
by vergunt de Koning aan de zelve Hollan-

ders alle genot, en vryheit van zyne Reede,
en havenen, omtrent en op ’t eiland van
Boeton gelegen , zonder dat men hun daar
ver zal mogen molesteren, ofte iets daar

voor pretenderen; maar belooft de Koning
op de zelve plaaize, des nodig zynde, alle
hulpe ende bystand, ende dat ter conside-
ratie, dat de Hollanders dit guarnisoen
tot zyn bescherminge onderhouden.

Ten vierden , om den welstand, ende t
voordeel van beide de Natien op het profy-

telykste te bevoorderen, belooft zyne Maje-
steit van nu voortaan alle zyne onderdanen

Ryst te doen zaaien, alzo daar inzonder¬
heit veel aan gelegen is, om de Molucco-
tot welstand te brengen.

Ten vyfden, om alle eenigheit en vriend-
schap te onderhouden, ook om confusien te
schuwen, belooft de Koning, en laat mits
dezen toe, dat de Soldaten, ofte alzulke

perzoonen, die van wegen de Hollanders
in dit Koninkryk zoude mogen blyven,

zullen mogen Hyliken met vrye vrouwen.
ofte dochteren van zyn Koninkryk, welke
niet zal belet worden het Christen geloof
aan te nemen; als mede dat dis Hollanders

hier nevens andere des Koninks onderdanen

vermogen Slaven en Slavinnen te koopen.

Eenige Slaven van den Koning, ofte zyne
onderzaaten, by de Hollanders komende.
zullen zy de zelve gehouden wezen weder-

omme te geven, ofte met den eigenaar te
accorderen: en zo eenige Slaven van de
Hollanders weg gelopen zynde , door de
Boctonders wederomme gebragt woyden
zal daar voor ieder maal gegeven worden

naar advenant, dat zy kosten, te weten

van de twintig Tanettes, twee , ende van
de tien, een. Van gelyken zullen de Boe¬
tonders doen, zo eenige van hun weggelopen
Slaven door de Hollanders weder gebragt
worden.

Ten zesden, belooft de Koning aan die
van Banda schriftelyk te ontbieden, hoe hy
met de Hollanders een eeuwig Contract en
verbond gemaakt heeft de zelve Banda-
neezen mede tot een vaste vréde , ende ver-
hond vermanende , en ingevalle de zelve

Bandancezen tegen de Hollanders quamen

te oorlogen, zal de Koning zyn broeder
met alle zyn onderdanen, die hy op Banda
heeft, t'huis ontbieden.

Alle de voorverhaalde artykelen beloven
de Hollanders, mitsgaders de grootmagtige
Koning van Boeton, ende zyne geallieer-
de vrienden, en Vassallen, te onderhouden,
en te doen onderhouden, waar toe zy zich
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mits dezen verbinden tot een eeuwige vriend-
chap, Conversatie, en Commissie, en
dat zy elkanderen zullen geven t'allen tyden
alle hulpe, faveur, en bystand na vermogen,

elk een tegen des anderens vyanden, het welk
in allervoegen de Hollanders, als ook zyn
Majesteit met zyne Vasallen zullen verbon-
den blyven te onderhouden, en te presteren.
Het zelve bovenverhaalde is onder verbin-
tenis van getrouwigheit, eere, en woord,

die wy beide God, en onzen evennaasten,
schuldig zyn.

Aldus gedaan voor Boeton, op de strand
den sden January in’t jaar 1613.

Onder stond,

Apollonius Schotte.

het merk des Ko¬
nings van Boeton.

Dus lag dan de Kastiliaan tegen ons,
en de geveinsde Tidorees van jaar tot
aar maar wat te morren, en hen schrik-
kelyk met die vreesselyke vloot te drei-
gen, zonder dat men ymand van hun
opdagen zag; of zonder dat 'er in een
aar of twee ook iet aanmerkenswaardig
in de Moluccos voorviel; dan dat Pieter

van den Broek, van Antwerpen, de eer-
ste grondvester van den handel van het
Roode Meir, als mede in Suratte, en
eersien, door den tweeden Nederland-

.
schen opper-Landvoogd van Oost-Indien.
den Heer Gerard Reinst, met het schit
pud Zeeland, in gezelschap van den ver
maarden Zeevoogd Steven van der Hagen.
in Mai des jaars 1615. uit Banda na Ter-

dennate gezonden wierd, alwaar zy
rsten Juny voor de vesting Orangie ten

anker quamen, en als tweede Landvoogd
der Moluccos den Heer Laurens Reaal,
in dat zelve jaar aldaar tot dit ampt ver-
neven, vonden : Want zedert de Heer
van Caarden ’s gevankenis was 't bestier
ondertusschen door den opper-Landvoogd
van Indien de Heer Both hier, ten dien
tyde de Setel der Indische Hooge Rege¬
ring, waargenomen.

Na dat van den Brock hier eenige

dagen gelegen had, ging hy als opper-
Koopman over op ’t schip Middelburg,
om de eilanden Motir en Batsjan van

het noodige te voorzien. Op het laatste
eiland stelde hy ook als hoofd den opper¬
Koopman, Bartholomeus van Spilbergen
aan, en vertrok in die zelve maand Mai
van daar na Bantam.

Den 2osten Maart, in’t jaar 1616,
quam in Ternate, door de Straat Magel¬
lanes, de beroemde Zeevoogd, Joris van

Spilbergen, na dat hy de Stad Payta ver
woest

Gerard
Reinst
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woest, en van agt Spaansche schepen,
tegen welke hy ssoeg, ’er drie, te weten
den Zeevoogd, onder Zeevoogd, en
nog een ander schip, in den grond ge-
boort had.

Hy wierd van den Hopman, Frederik
Hamel, en van den geheimschryver des

Landvoogds Laurens Reaal , Francois
Lenimens, zeer vriendelyk ontfangen, en
quam de Heer Reaal na den middag zelf
by Spilbergen aan boord, alwaar eenigen
tyd met malkanderen gesproken hebben-

de, zy beide zyn na land gegaan, om
denzamen te overleggen , hoedanig

Kastiliaan alomme afbreuk te doen, al-
vorens de gedreigde vloot met Don Jan
de Silva, waar van men nu sterk sprak.
komen mogt. Den gden April quam hier
Jagt den Arend , ’t geen om allerlei

Denlevens-middelen uitgeweest was.
Ssten was de Heer Reinst weër aan boord

by Spilbergen, om zyn bevel-brief te
Spil-toonen; en den 2den Mai vertrok

ombergen met zes schepen na Makjan,
’s vyands Nagelhandel te beletten. Hy
ging daar ook te land, en bezogt al de
sterktens. Men kreeg den 25sten Mai
berigt, dat 'er een schip van Manilha
voor Gamma Lamma ten anker gekomen

was, waar op ten eersten ’t schip de
Morgen-sterre, een uit Spilbergen ’s vloot,
afgezonden wierd, die den 2ysten weër

quam.
Ondertusschen besloot Spilbergen, na 't

lezen van een brief, hem door den Heer

Reaal toegezonden, met zyn schepen
t’zeil te gaan na Ternate.

Terwyl hy vlak voorby Tidore liep,
deden die van de vesting zeven of agt
Kanon-schoten op zyn schepen , dog
zonder die eenigzins te beschadigen.
Hy quam eerst den rsten Juny weer voor

diende vesting Orangie ten anker; en op
zelven dag quamen hier uit Amboina nog
twaalf schepen, die toen te zamen een
vloot van zeventien schepen uitmaakten.
Zommigen oordeelden, dat men hier
mede iets, ’t zy op Tidore, ’t zy dan op
eenige andere plaatzen der Kastiliaanen,
behoorde te ondernemen; dog daar quam
niet van.

Den 19den Juny in ’t jaar 1616, is deLatcent.
Reaal Heer Laurens Reaal, bevorens Land-
word in 't voogd der Moluccos, tot derden opper-
jaar 16t6. Landvoogd van Nederlandsch Oost-In-
derste

diën , by stemming van den geheelenGyuers¬

Land- Raad van Indien, alhier aangestelt, en
169994 met veel plegtelykheden in dat ampt
van Oost-

bevestigt. Ook bleef Ternate vervolgensIndien.
tot Batavia ’s grondvesting toe, de Setel
der Indische Hooge Regeering.

Den 18den Julius vertrok de Zeevoogd
Spilber¬

Spilbergen, volgens last van den opper-
gen ’s

vertrek. Landvoogd Reaal, en zynen Raad, met
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Ternate na Bantam. Hy liet hier alles
in zeer goeden staat van verdediging, en
men was ten dien tyde ook van vyf hon-
derd krygsknegten voorzien, over welke
het bevel hadden, de Hopmannen, Fre-
derik Hamel, van ’s Gravenhage, Willem
Eetveld, van Brussel, Pieter Bakker van

Antwerpen, Roeland Philipszen , van
sHertogenbosch, en Goossen van Mam-
meren; buiten dat wy ook in die gansche
Landvoogdy van allen krygs- voorraad
zodanig vervuld waren, dat men Don
Jan de Silva daar met verlangen te ge-

moet zag.
GoedenEven zodanig stond het met onze
stand dervesting op Tidore, Maricko genaamt
onzenwaar op Willem van Anssing (die met
in de Mo¬

Joris van Spilbergen uitquam) 't beve
uccos.

had, gelyk op Motir Henrik Majer van
Maastrigt, op Makjan Gycbert van Via-
nen, en op Batsjan Bartholomeus van
Spilbergen, van Antwerpen. De schepen,
in July hier zynde, waren, de oude, en
nieuwe Son, de oude, en nieuwe Maan,

Vlissingen, de Hope, de Morgen-star,
de Engel van Delft, en nog een Jagt

Jacob leDen 17den der maand September
Maire ,quamen de opper-Koopman, en Bevel-
en Wil-nebber Jacob le Maire, en Schipper.
l

Willem Corneliszoon Schouten , door dt Schou¬

ten, hierStraat le Maire, alhier met hun schip
voor de vesting Orangie ten anker, en

wierden van den opper-Landvoogd Reaal,
den Zeevoogd, Steven van der Hagen,
en den Ambonschen Landvoogd, Jesper
Janszoon, mitsgaders van den ganschen
Raad van Indien, zeer wel ontfangen.

Hy was den 1aden Juny in’t jaar 1615
van Hoorn uit Texel, met ’t schip de
Eendragt, en een Jagt, t'zeil gegaan, en
door een nieuw gevonden engte, zedert
na zyn naam genaamt, in de Suid-zee,
en zo verder met ’t schip de Eendragt in

Ternate gekomen, na dat hy zyn Jagt
omtrent Porto Desire door toevalligen
prand verloren had.

Zy lieten hier eenig volk, te weten, Hun
elf mannen, en vier jongens, en namen vertrek.
den zysten September hun afscheid; ver-
zeilende met de schepen de Eendragt,
en de Morgen-sterre (een van Joris van
Spilbergen ’s schepen) het eerste na Ban-
am, en ’t laatste na ’t eiland Motir.

Eindelyk kreeg men den 3osten Sep-
tember tot Jacatra eenmaal zekcre ty-
ding, hoe het met die zo lang toebereide
vloot van Don Jan was; want behalven

dat de Bevelhebber, Jan Dirkszoon Lam-
met tien schepen, zo zommigen te ken¬
nen gaven, al voor eenigen tyd na Ma-
nilha vertrokken was, om de Kastiliaanen

daar aan te tasten, eer die vloot quam,
zo hoorde men daar boven, dat 'er van

dic
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1616. die vreesselyke vloot niet veel te vreezen
was, vermits Don Jan de Silva in Ma.Dood

van Don lacca overleden, na allen schyn daar
Jan de vergeven, en zyn vloot zodanig verswakt
Silva, er

was, dat al dat dreigen in rook en damt
veryde-

verdween, niettegenstaande zy daar medeling der

vloot. vier jaaren waren bezig geweest.
Ondertusschen vervolgde hier in de

Moluccos de Heer Laurens Reaal zyn

bestier, zo in het algemeen, als opper-
Landvoogd van Nederlands Oost-Indien,
als te gelyk als Landvoogd der Moluc
cos tot den jare 1619, zonder dat 'er
onder zyne regering, of ook onder die
van Koning Modefar, iets aanmerkens-
waardig voorgevallen zy.

Hy wierd op zyn verzoek door deDe Hee

Reaal : vergader:; der Heeren zeventienen by
vertrek hun schryven van den laatsten October
in ’t jaar

in ’t jaar 1617. verlost; hoewel van zy-1610. uit

nen vervanger in ’t algemeen opperTernate.

bewind, den Heer Jan Pieterszoon Coen.
by Batsjan eerst ontmoet in’t jaar 1619.
en toen in de Landvoogdy der Moluccos

wel vervangen; dog dat de Heer le Febre
toen in zyn plaats gekomen zou zyn
gelyk by de Ternataansche lyst, uit de
oude geheim-kamers-schriften aldaar op-
gesteld, schynt te blyken, daar van vind
ik my nog niet overtuigt, om dat die
Heer in ’t jaar 1618, in December tot
Jacatra nog maar in de hoedanigheit van
Koopman, by den Heer Coen gebruikt
voorkomt

Wel is waar, dat hy in’t jaar 1619.
met den opper-Landvoogd Coen derwaarts

kan mede gevaren zyn; maar ik vind
niet, dat de Heer Coen in de Moluccos

zelfs, en altoos niet verder, dan tot

Batsjan toe, gekomen, en, by ontmoe-
ting van zyn voorganger, den Heer Reaal
aldaar, met den zelven weder over Am-

boina na Jacatra gekeerd zy.

Daarbeneven schynt my toe uit andere
oude, en zeer geloofwaardige zo Poli-
ticque als Kerkelyke aanteekeningen, dat
de Heer Frederik Houtman in ’t jaar 1621

als Landvoogd der Moluccos derwaarts
vertrokken zy.

Ondertusschen begon Koning Modafar
in Ternate wat meer werk van de ver-
overde landen in Amboina, dan oit zyne

voorzaten , te maken. De vorige Ko-
ningen hadden ’t meest op hunne Stad-
houders laten staan; maar hy begon ’er
nu zelf te heerschen door een naauwer
toezigt op de Tollen, en schattingen, te
voren van de Kimelaha ’s ingeslokt, dog
’t geen aan die Kroon al vry veel

opbragt.
In den jare 1620. vertrok de mis¬

noegde Prins, Kimelaba Daja, of Hida-
jat (die te voren tot het jaar 1610
onder- Koning van Ternate geweest,
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een zoon van Bongasari, en uit den
huize Tommagola was,) naar Amboina.
alwaar niet lang geveest, en ondertus-
schen de Stadhouder Sabadien overleden

zynde, hy hem als vierde Stadhouder
des Konings van de veroverde Ambon-
sche landen op Loehoe, of anders als
vyfde na Samarau, in die aanzienelyke

tbediening quam te vervangen; by
bly-waarnemen van welke hy allezins

ken gaf, dat zyn voornemen was daar,
niet als Stadhouder des Konings, maar

als eigen vorst van die landen , te
leven.

Het eerste, dat hy deed, was de on-
derdanen der E. Maatschappy in Amboi-
na alomme, en vooral die van de Uliaf-

sersche eilanden , tegen ons meesterlyk
syn in der stilte op te ruyen, en daar
door te bewerken, dat byna niemand in

't laatste dezes jaars met den Landvoogd
van Amboina den Hongi-togt had wil-
len doen, en niet eens daar verschenen
was.

De opper-Landvoogd Coen in ’t jaar
1621. met zyn vloot uit Banda en Am-
boina gekomen zynde, zogt dit werk,
door ’t beleggen van den algemeenen
Land-raad den isten July te herstellen ;
dog Hidajat met zyn Ternataanen ver
scheen ’er niet; ook klaagden de hoof¬
den der kust Hitoe, dat zy door dezen
Kimelaba Daja , en door de Ternataanen
van Koela, zeer hard aangemaant waren.
om Tol, en schatting aan Koning Mo¬
dafar (immers zo ’t in Amboina den
naam had) op te brengen, of dat men
hun land anders afloopen zou; hoewel
de Hitoeezen daar toe niet wilden, nog
konden besluiten; welke zaken wy onder
Amboina ’s stoffe nader toonen zullen.

Even zo bekenden de hoofden der
zeven dorpen van Noessalaoet, ter verga-
dering verschenen, mede schendig door
dezen Hidajat, en zyn sware bedreigin-
gen, misleid, en zelf ook uit vreeze
voor hem tot het verlaten van den
Christen-Godsdienst, te voren van hen
beleden , en tot 't weder aannemen van
den Moorschen vervoert te zyn geweest,

dog nu van besluit te zyn, den eed (gelyk
ook die van Hitoe deden) te vernieuwen.

’t geen hen voor deze maal te eer verge
ven wierd, om dat men wist, in wat

gevaar van overvallen te worden zy ge-
weest waren.

De zelve klagten over Daja deden ook
die van Roemakay, en Tihoelale, en
vooral die van Thamahoe, die de eerste
aanleiding wel tot den afval van die van
Noessalaoet gegeven, maar die ook, door
de sware bedreigingen van Hidajat, zich
daar toe genoodzaakt gevonden had-
den, om dat zy zo na by zyn verblyf-
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plaats gelegen, en dierhalven alle oogen-
blik in vreeze des doods geweest waren;
die dan daar op mede weer in gunst aan-
genomen, en tot den eed toegelaten
wierden; maar na dat nu die vergadering
gescheiden was, quam daar als gezant
van den Stadhouder Hidajat, Kimelaho
Ludi, nevens die van Loehoe, Lessidi
en Cambello, dorpen op Ceram gelegen.
Men hield hen met ernst deze godlooze

bewerking van ’t afvallen onzer onder-
zaaten voor; dog aangezien zy niets tot

hunne verdediging wisten te zeggen, ze
wierden zy weër naar hunnen Heer om
bescheid, en nader opening, gezonden,
met last van hem te zeggen, of hy dat uit
zich zelven, dan volgens bevel van zyn
Koning, gedaan had. Hier op quam
noit klaar berigt; maar men bespeurde
echter, dat de zaken tusschen ons, en de
Ternataanen in die gewesten, hoe langer
hoe meer verwyderden

Hy zogt ook in den jare 1622. die van

Lessidi wel aan zyn snoer te krygen;
maar die volkeren, op Ceram ’s Noord-
kust, zeiden noit onder Ternate ’s Kroon

gestaen te hebben, en ook nog onder
hen niet te willen staan. Zy gingen ool
in’t jaar 1623 , den 24sten January, een
verbond met ons aan; gelyk ook die van
Manipa, zich mede den Ternataanen
onttrekkende, dezelve voetstappen om-
trent dezen tyd volgden

De verwydering met Hidajat, en ons,
nam op Lochoe, zyn verblysplaats, in
’t korte zodanig toe, dat onze Koopman
Pieter van Sanden, genoodzaakt was van
daar te vlugten, waar by nog verscheiden
van zyn volk doodgeslagen wierden. In
’t jaar 1624. quam Hidajat na al dit woe¬
len, te sterven; dog wist (daar ons de

meeste schade by geschiede) nog in zyn
leven te bewerken, dat verscheide van

onze Bondgenoten hun meeste Nagelen
'taan vreemde handelaars verkogten

geen dan de Ambonschen Landvoogd

Herman van Speult, na hen menigmaal
vergeefs gedreigt te hebben, nookzaakte
de landeryen van zulke trouwlooze Bond-
genoten, en die van dezen Stadhouder
zelf naderhand, by de komst der Nassau-
sche vloot onder den onder-Zeevoogd
Geen Huigen Schapenham, aan te tasten.
en niet alleen de vesting van den Stad-
houder op Loehoe te verwoesten, maan
ook de wederspannige en trouwlooze
dorpen te verbranden, al hunne Nagel¬
tuinen aan ’s volks woede over te geven,
en hunne Nagelboomen om te kappen.

Zedert dezen tyd groeide de haat tegen
de onzen te sterker, en Kimelaba Leliato
Daja ’s navolger, en de vyfde Stad-
houder, deed toen veel meer, dan d’an-

der te voren, zyn best, om den Nagel¬

UKS E

handel den onzen volkomen te onttrek-
ken , en daar mede den Macassaarschen

vorst, zo veel ’t hem mogelyk was, te
begunstigen.

In’t jaar 1625. verving de Heer Jacol
le Febre, als vyfde Landvoogd, den Heer
Houtman.

Terwyl ’s Konings Stadhouders in
Amboina het zo bont aanstelden, en allet
tegen de onzen in verwarring bragten
quam de Nassausche vloot, die in ’t jaa
1623 , in April, onder den Zeevooge

uiJaques l'Heremite, elf schepen sterk
methet Goereesche gat in zee liep,
de1zynen onder-Zeevoogd (vermits hy

2den Juny in’t jaar 1624. in 't Callao de
Lima in de Suid-zee overleden was

Geen Huigen Schapenham den 6den Maari
in’t jaar 1625. in Ternate ten anker

vindende aldaar als Landvoogd de Heer
le Febre.

Hy bleef daar in de Moluccos niet
langer dan tot den 31sten Maart, en ver-
trok toen met zyn vloot van Batsjan na
Amboina. Voor zyn vertrek gaf hy

omstandig berigt, wat afbreul- Ey op den
14den Mai in ’t jaar 1625. den Terna-
taanen, en hunne aanhangers in Amboina

gedaan, en hoe hy daar alles zodanig op
Hoewamohel, op Ceram, had herstelt,
dat men hun dreigen nu niet zeer te vree-

zen had ; hoewel zy daarom hunne aan-

geboren quaadaardigheit niet nalieten te
toonen.

Een preuve daar af gaf de nieuwe
Stadhouder op Loehoe, Kimelaba Leliaio

dezo ras maar de oude Landvoogd
Heer van Speult na Batavia vertrol-ken.

en de Heer Jan van Gorcom in zyn plaats
gevolgt was ; het zy dan dat dit uit hem
zelf, of wel op uitdrukkelyken last van

Koning Modafar, geschiedde. Immers
hy tragtte alomme op Ceram, en in Am-
boina, het Ternataansch gezag zeer fors
door te dringen, gedurig met den Land-

voogd geschil over de landscheiding tus-
schen de Ternataanen en ons makende

Hy zogt ons vooraf op te dringen
dat al de Mooren onderdanen van zyn
Koning waren, en dreef dit met zulk een

geweld aan, dat hy zich niet ontzag tot
fcitelykheden te komen.

Maar als hy nu tegen ons te kort
schoot, quam hy in’t jaar 1626 tot een
stilstand van wapenen, onder beloften
van wederzyds geen geschillen daar over
meer te maken, en het op den ouden
voet te laten voortgaan, ook geen wa-
penen meer te zullen voeren; maar dat
men aan den opper-Landvoogd van In-
dien, en aan Koning Modafar, 't be
slissen van dit geschil overgeven zoude.

Dit zei Leliato wel, maar dagt in zyn
hert geheel anders; hy wist ook wel-
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Ook zag men aan Koning Modafar1626. hoe de Koning het op ons gemunt had,

zelf klare biyken genoeg, dat hy de wel¬aangezien zy een vloot uit Ternate tegenDog
daden, door de onzen aan hem bewezen,met een de onzen in Amboina verwagtten, om

valsch al lang vergeten, en zekerlyk voorgeno-dat geschil over de landscheiding met
hert. men nad, dezen trotsen Stadhouder ingeweld te beslissen, en te gelyk zich

Amboina met al zyn magt te ondersteu-over dat smertelyk verlies van ’t omhak-
nen ; dog zyn voornemen wierd in hetken van hunne Nagelboomen op Hoe¬
jaar 1627. door zyn dood afgesneden,wamohel, en ’t verwoesten van hun
niet buiten vermoeden van vergeven teverblysplaats van Gamoe Songi op Loe
zyn, gelyk wy nader op zyn plaats zul-hoe, die hy nu na Luciëla verplaatst had,
len toonen.te wreeken.

VYFDE HOOFDSTUK.

V Omst van den Heer Zeist als zesde Landvoogd. Slingze handelingen der Terna-
taanen, en Makjanders. De onzen verklaren bier den oorlog aan de Kastiliaanen,
en Ternataanen. Dienaars, en lasten der E. Maatschappy alhier op Ternate ter
vesting Orangie. Lasten van ’t jaar 1626. Lasten, en dienaars, der E. Maatschap-
py op Batsjan. Slecht gedrag van het hoofd albier. Dienaars, en lasten der E. Maat-
schappy op Makjan. En op Gnoffickia, de hoofd-plaats. Als mede op Taffasoho.
De Heer Zeist komt weder voor de vesting Orangie. Koning Modafar ’s dood. Al-
gemene bezetting, en lasten, der Moluccos. De Heer Zeist oordeelt best, dat men
met Ternate, Tidore, en de Kastiliaanen, altyd in oorlog is. Hhamza werd agt en
twintig ste Koning van Ternate. Die nader beschreven werd. Onder de Kastiliaanen
gekristent , gedoopt, en in alle Kastiliaansche streeken fyn geslepen. Hy veirsi zich
Christen om de Kroon te krygen. Doet alles zeer geheim, om hun vriend te schynen,
en om ons te misleiden. Hocwel de Ternataanen niet , dan de verlossing van hunnen
ouden Koning, beoogden. Besluit om Hhamza na Manilha te zenden Verydelt door
Modafar s ziekte. En dood. Hhamza word Koning buiten weten van den Landvoogd,
en van verschoide grooten. Dog 20 hy voorgeeft maar als voogd. Dit onwettig
kroonen gevaarlyk by de onzen aangezien. Wat by wegens den aanslag der Kastiliaanen
gehoort bad. Tegen welke by zich wapent, en zich by ons voegt. Hy verandert zyn
naam. Zoekt zich en van ons, en van de Kastiliaanen, te ontslaan. Maakt een begin
met ons , ’t geen mislukkende, by fyn weet te verschoonen. Moeielykheden, ons door zyn
Stadhouder in Amboina aangedaan. Hhamza ’s geveinsde last na Ambonina. Leliato ’s

verkeert gedrag. Zyn valsche klagten over de onzen na Batavia. Door Philip Lucas-
zoon wederlegt. Leliato ’s uiivlugten. De Prins Aali gaat als hoofd van een vloot
Coracora ’s uit Ternate. Authorisatie door Koning Hhamza aan Aali medegegeven
Verschynt in Amboina. Hy brengt Kimelaha Loehoe mede. Vertoont zich aan de
vesting Victoria. Vernieuwt de verbonden, en draagt zich zeer wel voor ons. Word
van den Stadhouder benyd; dog van de inlanders milddadig behandelt.

De Kastiliaanen ondertusschen, 1t.N de Lente des jaars 1627. quam
welke zy nu in vrede waren, haddener ,den 23sten Mei hier met het schip
voor honderd, en honderd twintig Ryks-Orangie de Heer Gillis Zeist, als
daalders de Bahara, veel beter gevoelengevolmagtigde Visitateur van de
van, dan wy, en dit alles niet buitenOostersche Landvoogdyen, en te

medekennis van den Goegoegoe, dengelyk als vervanger van den Heer le Fe-
Zeevoogd der Ternataanen, en de ver-bre, en zesde Landvoogd met den titel
dere leden van den grooten Raad. Ja zyvan President, in de Moluccos ten
dorsten de onzen nog wel waarschou-anker.
wen, dat 'er een Kastiliaansche troepHy bevond de boeken aldaar, mits¬
van veertien man met een Coracora opgaders alle de vestingen van de onzen in
Tacoma was komen handelen, dog zyTernate, in een goeden stand; maar hoe
waren zo wys van ons dat niet te zeg-slegt het met den Nagel-handel stond,
gen, voor dat zy verzekert waren, datkan men daar aan oordeelen, dat 'er op
zy zich met dien buit al van daar bege-Ternate zelf (door luiheit der Ternataa¬
ven hadden.nen , doch meest door hun sluiken) maar

Als men hen aansprak om de Kasti-twaalf Baharen, en zeven Cati Nagelen
liaanen, en Tidoreezen, te beoorlogen,gevallen waren.
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dorsten zy wel zeggen, daar toe nog
niet te konnen overslaan, aangezien wy
hen met een eenig schip, en zo weinig
volk, als ’er nu was, te weten, twee
honderd veertig man, tegen hen niet
zouden konnen dekken, en dat het dier-
halven best was, nog wat in vrede met
hen te leven; al 't welke zy ner-
gens anders om voorwendden, als om te
zekerder hunnen sluik-handel, met ver-
treding van alle onze verbonden, en
overeenkomsten , wegens de Nagelen,
door de Zeevoogden Matelief, en Wit-
tert, gemaakt, te konnen vervolgen
te meer, alzo zy nu een geruimen tyd
ook met die van Tidore in vrede geweest
waren.

Hoe verwart hy het hier met die van
Batsjan vond, zullen wy onder de ver-
handeling van dat ryk in 't byzonder
zien.

De Makjanders schaamden zich niet

hunne Nagelen voor zeventig of tagtig
Ryksdaalders aan de Tidoreezen te ver-
koopen, die ’er weer honderd en meer
Ryksdaalders op Tidore voor kregen.
Meenden ’t de Ternataanen geveinst,
ofte opregt met ons, de Makjanders,
in navolging van hun, ook even zo.
Klaagde men hier over aan de Ternataa¬
nen, zy wisten ’er niet af, maar zich
altyd te verontschuldigen, of ten minsten
zich zo voor te doen, als of ze nergens
van wisten.

Dit had zo op Ternate, als op Mak
an , tot in April geduurt, na wel-
ken tyd de Landvoogd nevens de Ko-
ning, en de Ternataansche grooten den
porlog tegen de Kastiliaanen, en Tido-

reezen verklaard hebben, met verbod
dat geen Tidoreezen meer op Makjan
hadden te komen, zo zy niet wilden

doodgeslagen worden; waar op wy van
Makjan ontrent twee honderd Baharen
Nagelen bekomen hadden.

By het naauwkeurig navorschen van
den staat dezer Landvoogdy vond de
Heer Zeist, dat hier aan de hoofd-plaats,
ter vesting Orangie, twee honderd en
veertig Europeërs, behalven nog drie en
negentig inlandsche in dienst genome-
ne vrylieden, bescheiden waren, welker
maand-gelden by de E. Maatschappy al-
dus liepen :

De Landvoogd won ter
maand 140 of

1 Opper-Koopman 850O
Fiscaal4 75 0C

1 7Onder-Hopman O O

VaandrigI 36O O
Proponent1 42 o

1 Schoolmeester o36
2Assistenten 49 0 05

U EKS
hecl-3 Opper of onder

meesters 78 OO
3 Smits-gesellen 48 0O
1 Constapel 700

1 Bottelier 28 0O
Kuiper 15 O O

1 Siekenvader 18 0O

Sergeanten4 109 OO

88Timmerlieden4 OO

Korporaals der2 Adel¬

borsten 38 0O
wa-Hoofdman der

penen 18 0O)
6 Korporaals der Sol

daaten 1 OO

Tamboers3 OO

1 Tolk 2 OO

31 Adelborsten 37 10 O

145 Soldaaten 6 O349

15 Buschschieters 15183 O

Vyer-werker 18 OO

Fluiter1 8 O O

Opziender der beesten, 15 O O

Provoost r
24 OO

sJongens 27 OO

0 Sommagl.f3295 Il 0

a5RrS FIIa7 10 o93 Inland-
sche vry-8 226f30 12 0
lieden 127 1717 0

f1195 19 O

Somma gl. F4491 10 0

De onkosten van den laatsten February
des jaars 1626. tot dito Februarydes

aars 1627. beliepen het navolgende :

De mondkosten der
bezetting 274045 3 9

De mondkosten der
Kooplieden 1720 O8f

’t Soldaaten-boek 35897f 15
Onkosten der bezettingenf

176718 6
Maandgelden f21289 2
Schenkagien

1381 O 13
Vesting-houwen. 12ƒ65022 6

Sommagi. f96117 8 10

De onkosten van den laatsten February
ses jaars 1626 tot dito Fcbruary des
jaars 1627. op Batsjan gevallen, beliepen
de navolgende somme:

De mondkosten der
bezet ing 5 134728

De onkosten der zelve 1975 17 4.
De maandgelden derge-

trouwden 2431 3 O)
t Soldaaten-boek 4081 16 O5
Schenkagien 10233

Vesting-bouw 8279 O)
71ISomma gl. ƒ13730
Hier

Lasten

van ’t

aar 1626.

Lasten ,
n dic-

naars der

E Maat-

schappy

op Bats¬

jan.

1627.



Slegt

gedrag

van het

hoofd

alhier.
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1627. Hier tegen is op kleeden
gewonnen van de Sol-
daaten meest 4992 8 10

Onder welke winst van
kleeden mede gere-
kend is de pagt van
tachtig Klappus-boo¬
men flO2 OO

Inkomst van

Towak ƒ239 14 0

f341 14 0

dblyft f 8737 19

De bezetting alhier was van zesen veer-
tig man. Zy bestond bevorens maar in

'tdertig man; dog was nu, wegens
vlugten van die van Laboewa, met tien

man vermeerdert, die ter maand de na-

volgende besolding wonnen.

1 Koopman 55
1 Vaandrig O43 O

1 OSchoolmeester 34

VoorlezerI O20

Adel¬Korporaal der1

oorsten 24 C

17 17de ODienaar van kerk

Konstapel1 24 O

OWond-heeler1 24 O

1Timmerman 15

Korporaals2 O O34

3 Buschschieters 36 O O

OFII59 Adelborsten
f20823 Soldaaten O

OZamen gl. f 689 I

Buiten welke hier nog waren drie
Slaaven der E. Maatschappy , en nog
twee Vry-borgers, mitsgaders vyf en
twintig Chincezen.

Den Koopman, hier leggende, bevond

hy een slordig man in zyn dienst te zyn,
zodanig, dat hy een ander in zyn plaats
gestelt zou hebben, indien hy een beter
had konnen vinden, of missen. Hy
quam, na alles wel nagezien te hebben,
zeven honderd en zeven en negentig
Ryksdaalders te kort, wist daar geen
reden ter wereld af te geven; maar bragt
agt honderd en vyftig Ryksdaalders aan
uitstaande schulden , waar van in de
boeken niets bekend stond, weder in.
Hy was wel geen baatzugtig, maar zulk
een agteloos man, dat en de E. Maat-
schappy, en andere, daar veel by konden
lyden. Hoe hy genaamt was, blykt niet;
maar wel, dat de Landvoogd den Koop-
man van ’t schip den Arend, Ambrosius
Coenraads, en eenen Antoni van Leeuwen
hem voor een tyd ter hulpe bygezet
had.

1
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Hier op vertrok hy met het schip den

Arend den 6den July van Batsjan na

Makjan, alwaar hy den 1rden aanquam
en ’t schip Orangie daar mede op de

Reede vond, ’t geen al de Nagelen, die
daar op Gnoffickia gevallen waren, ge-
laden had.

Op Gnoffickia, zynde de hoofd-
plaats, lag als opperhoofd, de opper-
Koopman, Gregorius Corneliszoon, bevel¬

voerende over een bezetting van vyf en
vyftig krygsknegten, die een onder-
Hopman weer tot hun krygs-hoofd had-
den; buiten dat 'er nog drieendertig
Mardykers, of Vrylieden, in dienst der
E. Maatschappy, waren.

De onkosten des voorleden jaars tot
den laatsten February des jaars 1627. be¬
vond hy aldus te zyn :

Mondkosten der Koop-
lieden 859 13) 9

Dito van de bezetting f7522 18 s
Maandgelden 5439 14 12

’t Soldaaten-boek f II7I6 II 13

7 64408Onkosten der bezetting )
Schenkagie 72 14 8)

30020 oSomma gi s5

De bezetting van Gnoffickia bestond

in deze navolgende perzoonen, winnende

ter maand het navolgende :

1 Opper-Koopman 85 Oc5

1 Boekhouder 42 OO
Sergeanten2 O49 0
Assistenten3 O973 0
Opper wond-heeler OO30

18Hopman der wapenen Oo
Timmerlieden2 O41 o

Smit 020 o
1 onstapels-maat 16 oO

delCorporaal der1

borsten 18 OO

13Assistent1 Bottelier, er o
67Corporaals4 oO

3 Landspassaten 0o4

Provoost 181 o

Siekenvader1 014

675 Buschschieters 10 o
KuiperI 12 10 o
Tamboer oII o

281 1014 Adelborsten 0

282Krygsknegten28 O O

Jongens2 o93
7 Persoonen fI2IOIO o

36 Mardykers
sA5Rrs

ƒ459 OOmaands

a1 Marinjo
O7 dito f 1717

467 17 0

gl. te zamen ƒ1678 7 0
113 De

1627.

Dienaars,

en lasten
der E.

Maat-

schappy
op Mak-
jan.

En op

Cnoofic-

kia, de
hoofd-

plaats.



1627.

Als mede

op Taf¬

fasoho.

O LM254

De bezetting van de vesting Taffasoho,
daar een Nicolaas de Waal als-hoofd lag,
zynde ook op ’t eiland Makjan gelegen,
bestond in deze zestig perzoonen, ter
maand yder de navolgende soldye trek
kende :

3038I Koopman
OO36Vaandrig1

30502 Sergeanten
OO392Aisistenten
OO25Opper-wondheelerI

Oo20TolkI
L28Meester-Timmerman1
oo14Bottelier1

OO15Hopman der wapenenI
cOCorporaals 54
cO8Landspassaten4
O18Constapels-maat
cO12Siekenvader1
O39 10Buschschieters3
OO12TamboerI

OC826 Adelborsten
311 10 cf30 Krygsknegten

852 00fSomma gl.

13 Mardykers
f165 15 05Rrs.

i Marinjo 2
f 1815 12

184 10 12

Te zamen gl. ƒ1036 10 12

3 Gevangens of Slaaven,
geen soldy winnende.

De onkosten van Taffasoho, en Ta¬
billola , te zamen beliepen het navol¬
gende:

Mondkosten der Koop-
646 12lieden L.

Dito der bezetting 9729 135
67201Soldyen ter maand 45
O5074Onkosten der bezetting

12340 12 12’t Soldaaten-boek

Vesting-bouw S279 4)
8138 19Schenkagie f

Somma gl.ƒ35411 2 c

Op Tabillola lag als hoofd een Assi-
stent, die van al het noodige door het
hoofd van Taffasoho voorzien wierd.

Na dit alles verrigt te hebben op de
De Heer

buitenplaatzen, quam de Heer Zeist denZest

komt 2ysten Julius weer voor de vesting Oran-
weder gie ten anker
voor de Zo ras was hy daar niet weër geko¬
vesting

men, of hy hoorde, dat Koning ModaOrangie.

far den 16den Juny dezes jaars 1627Koning.
Modasar overleden, en al weder een ander in zyn
’s dood plaats was.

U EKS

In alles lagen hier op de vestingen de
navolgende koppen:

PlankenOp Orangie,
242 winnendt O53302 11

en Toluccc maandelyk.

Op Gnoffickia fIIII oO75

FIO9O OOOp Taffasoho 79

Op Batsjan ƒ618 1046

winnen-
de ter f6191 12 oPersoonen 442
maand

der MoluccosDe algemeene lasten
beliepen :

Op Orangie, en Toluccof 96117 8 10
Op Gnoffickia 30020 5f
Op Taffasoho, en Tabillola f 235411 O

Op Batsjan 13730 7IIf

De onkosten te zamengl ƒ175278 18 10

De winsten bedroegen

IIOp Ternate 561761 0

8Op Gnoffickia f16647 13

OpTaffosoho,
10en Tabillola ƒ18223 8
8Op Batsjan ƒ4992 1

1O1620 19 10

Welke afgetrokken van
de lasten, zo bedroegen
de lasten meer dan de
winsten, de Comma van ƒ73657 19. 0

Onder welke onkosten niet gerekend
zyn twee of dric schepen, die men jaar-
lyks hier van nooden heeft, om voorraad
aan te brengen, de Nagelen te vervoe-
ren, en om deze en gene andere diensten
te doen. En zodanig was zyn bevinding
van deze Landvoogdy den 15den Septem-
ber in’t jaar 1627.

Hy was volslagen van oordeel, dat de

welstand der E. Maatschappy aldaar al
leen in den oorlog tusschen de Ternataa
nen , Kastiliaanen, en Tidoreezen be

stond, en dat men het ten alle tyde ir
dien staat daar houden moest, om dat
men dan al de Nagelen van Ternate en
Makjan, en anders geenzins, verzeker

was te zullen bekomen. Daarbeneven

meende hy, dat in vrede ’s tyden onze
eigen honden ons meest beeten, en dat
de Ternataanen dan gelegenheit hadden
m onzen ganschen staat aan onze ge-
veinsde vrienden te openbaren , ’t geen
zy in tyden van oorlog niet konden doen;
buiten dat de Ternataanen in tyden van
oorlog ook noit zo trots zouden zyn, als
zy zich wel onverdragelyk in tyden van
vrede toonen, dan niet alleen op malkan¬

deren,

1627.
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1627 deren, maar ook op onze vyanden,
steunende.

Na de dood van Modafar wierd Kait-
Hhamza

werd agt sjili Hbamize in de maand van Juny des
en twin- aars 1627, als agt en twintigste Koning
tieste

van Ternate, tot die Rroon verheven
Koning

Zyn naam, in ’t Arabisch a of ookvan

Ternate va Hhamze, beteekent sterk, hart-
vogtig, ’t geen hy zo wel niet betoond
heeft, als wel doorssepen, geveinst, en
syn in strecken te zyn.

De Ternataanen noemen hem gemee-
nelyk Kaitsjili Hamsia.

Hy was de zoon van Raitsjili Toelon,
die een broeder van Koning, Baab Ullah-
was; zo dat hy Mocafar 's achter-neve.
hoewel de Ternataansche Ryks-bestier-

der, die in’t jaar 1681. leefde, meinde.

dat hy zyn oom geweest is.

Hy had op dien tyd twee van zynDie nader

beschre broeders tot Babatos, of Rylts-grooten
ven iserd. waar van d’een Goegoegoe, of Ryks-

besrierder, en d'ander Zeevoogd van
Ternate, was.

Hy was in’t jaar 1606. in April ne-Onder de

vens den Koning Sabid, en andere grooRastiliaa-

nen ge ten, door de kastiliaanen, by ’t verove-
christend ren van Ternate, en Tidore, na Manilha
gedoopt,

gevangen gevoert, alwaar hy tot de
maand February, of Maart des jaars 1627
gebleven , en gedurende zyn verblyf
aldaar ook in den Christen-Godsdienst

niet alleen onderwezen, maar door hen

ook gedoopt, en Don Pedro de Cunha
waarschynelyk na den Kastiliaanschen
oversten, die de Moluccos in’t jaar 1606

herwon) genaamt is, en nu als een goed
Christen (zo zich de Kastiliaanen vaft

inbeeldden) eerst op Gamma Lamma,
en van daar weër in Ternate by de on-

zen, of eigentlyk by Koning Modasar,
quam.

In alle de jaren , die hy by hen in
En in alle

Manilha geweest was, had men hem
Kanti-

zeer wel gehandelt, en hem ook alleliaansche

streken Kastiliaansche syne strecken van staat ze
syn ge- rykelyk ingeboezemt, dat hy de beste

slepen.
van hun daar in niet te wyken had;

waar van hy, maar pas tot de Kroon
gekomen zynde, ten eersten hun zelfs,
en daar na ook ons, veel blyken gege-
ven heeft.

Zy stonden hem toe, op vrye voeten
weer na Ternate te keeren, onder be

loften van dat hy, Koning geworden
zynde, Christen blyven, en ook met al
zyn vermogen daar toe arbeiden zou,
om al de Ternataanen met der tyd ook
Christen te maken, en zo dan te gelyk
ook een grond te leggen, van den Ko¬
ning van Kastiliën voor zyn heer er
meester te erkennen.

Op dezen grond meenden zy dat het
tweede, te weten de voordeelen der

N. 255EK

Speceryen, dan van zelf wel volgen
zoude, hoewel zy, onder schyn van
niets zo zeer dan den Godsdienst te be-

hertigen, alleen deze Goud-myne der
Nagelen in ’t oog hadden.

Dit nu had hy hen als een Christen
belooft, en op de Euangelien gesworen;

20maar met een aangemerkt, dat hy
dicwel tot het Christendom, als tot

beloften, gedwongen, en ’er geen ander
dan dit middel tot zyne verlossing was;
weshalven hy zich aan die beide ook
evenveel, volgens de gronden, die hy
onder hen ingezogen had, verbonden
geagt, en zich daar aan niet langer gele
gen gelaten heeft, dan dat het zyn zaa-
ken, om tot de Kroon te raken, ver-
eischten. Een geval, niet vreemd in
een Prins, nog daarenboven een gevangen
zynde , den welken immiers de looz-
Rastiliaan voor al dit stuk-, als 't op eer
Kroon aankomt, niet behoorde ver-

trouwt; maar veel eer gedagt te hebben

dat hy zich niet langer als een Christen,
dan het met de belangen van zyn ryk
overcen quam, houden zou.

Deze zo fyn geslepen Prins nu door
de Kastiliaanen, zo ras zy het voor hen

n-den gelukkigen tyd agtten te zyn,
toTernate gezonden, maakte van tyd

tyd, om te beter zyn rol te speelen, zyn
werk ’er af van over en weder, dan
eens met de Kastiliaanen, dan weer eens
met de Ternataanen, in’t geheim te raad-

slagen; by al welke geheime byeen-
komsten hy met beide zyn broeders zich

zo volslagen aan de zyde der Kastiliaanen,
en zo fyn voor hun belang veinsde te
zyn, dat zy geen reden vonden, om ’er
aan te twyffelen, gelyk wy daar tegen
veel reden hadden om hem te mis-

trouwen
Wel is waar, dat wy met den Prins

Aali, die gemeenlyk deze vergaderinger
mede bywoonde, eenige van onze in-
landsche Vryborgers verscheidemaal ter
lyfwagt mede gegeven, en zy ook last
gehad hebben, om wel toe te luisteren,
en om alles , ’t geen daar verhandelt
wierd, zo veel het mogelyk was, te ont-
dekken; dog Hham-a, die zyn zaaken
meest by nagt op Gamma Lamma deed
had zynen aanslag zo syn belegt, dat 'er
door ons niet agter te komen was; dewyl
by een schyn by dag gaf, als of by dan
vergaderde, daar hy in- tegendeel dan
niets verrigte, maar wel op andere tyden,
latende dan in ’t geheim Kastiliaansche
gezanten by hem in huis komen, om
alles, zo hy voorgaf, ten genoegen van
hun (want hy had ze toen nog van noo-
den) wel te bestellen

Men giste wel, en mompelde ook nu en
dan , dat de Ternataanen besloren hadden

hunnen

1627.
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hunnen gevangen Koning Sabid uit zynt
gevankenis te verlossen; maar het was
niet waarschynelyk, dat de Kastiliaanen
dit zo licht zoude toestaan, ten zy de
Ternataanen beloven wilden, ons te
zullen beoorlogen, en ons uit de Moluc-

cos te jagen.

Immers dat ’er in die vergaderingen
zulke zaaken voorgevallen en beraadslaagt
varen, bekenden de Ternataanen zelf
penhertig tegen ons, daar by voegende,
dat zy, ten gevalle der Kastiliaanen, zo
al mede gepraat, maar noit iet anders
dan alleen de verlossing van hunner
Koning , daar by beoogt, en in tegendeel
voorgenomen hadden de Kastiliaanen, zo
ras zy hem maar vry hadden, zelfs te
beoorlogen

Het besluit, om Hbamza in perzoon
ten dien einde na Manilha te zenden
was nu reeds genomen, met last daar

beneven, om den algemeenen Landvooge
der Philippinas, daar zyn Setel hebben-
de, van alles, dat door hunnen Land-
voogd, Pedro St. Eredia, tot Gamm:
Lamma, of wel op Tacoma, van tyd
tot tyd beraadslaagt was , kennis te
geven.

Hoe fyn, en geheim nu de zaaken by
de Kastiliaanen, en Ternataanen ten dien
tyde, om ons, en de onzen, te benadee-
len, belegt wierden, vielen die echter
na hun ontwerp niet heel en al uit

Immers op zekeren tyd maakte Prins
Aali , door Koning Modafar daar toe
aangezet zynde, een looze wapen-kreet,
en gaf zekere ken-teekenen van zich,
even als of zy op de Kastiliaanen, ver-
mits de zelve zich nu en dan daar quamen
vertoonen, een uitval wilden doen.

Dit nu, volgens Hbamza ’s ontwerp,
eigentlyk op ons gemunt, trof, buiten
alle gedagten, hen zelf: want de Kasti-
liaancn, die zich in drie hoopen verdeelt
en in ’t bosch verborgen hadden, zagen
de Ternataanen, die Prins Aali volgden,
en die zy, om dat zy hun Tulbanden
van hun hoofden genomen hadden, voor
inlandsche Vrylieden van onze zyde aan-
zagen, zo ras niet voor den dag komen,
of zy begonden op hen, zo ras zy binnen
hun bereik waren, te schieten, waar
door ’er al eenige sneuvelden, en zy klaar
ontdekten, dat zy het niet op den Prins
Aali, maar alleen op ons , gemunt
hadden.

Ondertusschen naderde vast de tyd
van Prins Hbamza ’s togt na Manilha;
dog dit gansch ontwerp raakte by hem,
door de ziekte van Koning Modafar, in
duigen; te meer, dewyl die dagelyks
toenam, en ’t hem, een van de naasten
aan de Kroon, nu gansch niet geraden
scheen zo verre van daar te vertrekken;

UKS E

’t geen hy ook de Kastiliaanen door zyn
syn beleid, even of hy dat meel om hen,
en om zo veel te eer het Christendom te

konnen voortzetten, goedgevonden had,
ten vollen deed goed keuren.

Hy begaf zich dan na Maleyo, om

verder af te wagten, hoe het met den
Koning afloopen zou, en bleef ook na
dien tyd aldaar, zonder weër naar Gam-

ma Lamma te keeren ; bewerkende

ondertusschen alles , ’t geen hy by ’s
Konings overlyden voor zyn eigen belang
noodig oordeelde, zonder zich eeniger-
maten, of aan de Kastiliaanen, of aan
Koning Sabid ’s verlossing, en nog veel
min aan het zo sterk in schyn, dog waarlyk
valsch beoogt Christendom, te kreunen

Koning Modasar stierf dan eindelyk op
den 16den Juny in’t jaar 1627. van zyn
ziekte, dog eigentlyk van ’t vergif 't

geen hem Hhamza, volgens de Kasti-
liaansche lessen, had doen ingeven; waar
op dan Hbamza zeer schielyk, tegen alle
vorige gewoonten, en, daar ’t meest op
aan quam, buiten weten zo van den Ne-

derlandschen Landvoogd, den Heci le

Febre, als van de Sengadji ’s of Herto
gen van Makjan, Saboego, en die var
Gamoecanorre, niet alleen tot Koning
in zyn plaats gekoren wierd, maar ook

al plegtelyk gekroont was, daar hy nog-
tans zonder hun voorweten, en toestem-

ming, volgens de oude Moluksche Ryks-
wetten, geenzins kon nog mogt geko-
ren, veel min gekroont worden. Hy
was een zeer bars en kloek man, die al

de minen van een Kastiliaan na ’t leven
had, en ’er zich ook van bediende.

Hy wist zeer wel, dat het op geen
kiezen hier aanquam, en dat de oude
Ryks-wet , van neven voor zoonen te

verkiezen, te lang met voeten getreden
was, om die weer te herstellen: buiten
dat de Prins Aali dan wel zo veel ver-

dienste, en gunst, ja ook meer regt
dan hy, daar toe zou gehad hebben.

Ook liet Koning Modasar drie zoonen
na, Mandarsjah, of zo als de Ternataanen
hem noemen , Mandarsaba) Calamatta,
en Manilba, genaamt.

Deze wist hy wel, dat buiten alle
tegenspraak voor hem gaan moesten.
gelyk hy ook, om ’t volk, dat op hem
zeer verzot was, en om de Ternataan-

sche grooten, die op zyn zyde waren, te
meer te blindhokken, en hen geen schyn
te geven, als of hy door dit kroonen
den oudsten Prins, Mandarsjah, in zyn
regt tot de kroon eenigzins ben-deelen
wilde, wel fyn hen te kennen gaf, dat
zyn gansch bestier niet anders, dan dat van
een voogd der ouderlooze Weezen, en
wel in ’t byzonder van dezen oudsten vorst,

ten zynen besten, en niet langer, dan
tot

1627.

En dood

Hhamza
verd

Koning.

Buiten

weten

van de

Land-

voogd en

van ver-

scheide

grooten

Dog 20

hy voor-

zeef

maar als

voogd.



A

1627. tot hy zelf in staat om te bestieren was
quuien zou.

Op deze wyze de Kroon door Kasti-
liaansche streken bekomen hebbende,
ontbrak het hem ook aan geen andere
looze vonden, om die, tot nadeel van
Mandarsjah, tot het einde van zyn leven
met een ongevoelig geweld te be
houden.

Dit onwettig en schielyk kroonen
Dit on¬

van Koning Hbamza, van zo veel ydele
ettig

hope voor de Kastiliaanen, quam deleroonen

gevaarlyk onzen, die veel liever Prins Aali Koning
by de gezien hadden, dog het daar toe niet
onzen

hadden konnen brengen, zeer verdagt
aange

voor en deed hen met reden vreezenzien.
dat dit van de Kastiliaanen zo voor hem
besteelen was, enkelyk om ons, daar

door een quaden trek te spelen, en alzc

onze zaaken, die hier reeds slegt genoeg
stonden, door de vriendschap der Terna-
taanen en Tidoreezen (den onzen altyd

nadeelig) in ’t korte niet alleen erger te
maken, maar ook ons nu by zo een ge-
wenschte gelegenheit geheel en al uit de
Moluccos te bonzen.

Voor zyn vertrek uit Manilha had hy
daar verstaan, dat de Kastiliaanen twee

Galeien met volk na de Piscadores, of

de Visschers eilanden, omtrent Tajoewar

gelegen, gezonden, dog dat die (waar-
schynelyk van de onzen) klop gekregen
en zich met verlies vyftig dooden, of

gequetsten, ook weër te rug begeven
hadden.

Ook wist hy te zeggen, dat de alge-Wat hy
meene Landvoogd der Philippinas met
vyf klocke Gallioenen, vier schepen van

minder zoort, en veel kleene vaartuigen

klaar lag, om, zo ras de winden het
tetoelieten, na de Visschers-eilanden

zeilen, zich daar met de Macausche magt
te vereenigen, en van daar dan voor af

eenige kleene vaartuigen na Tajoewan te

zenden, om de onzen uit die sterkte te
jagen, en die te veroveren.

Dat ook die Landvoogd, om dit te

gelukkiger uit te voeren, besloten had,
Wegens

met eenige Galeien, en kleene vaartui-de aanssa
gen , voor stroom voorby de vestinggen der

Raniliaa Zeelandia, in de haven te zeilen, daar
nen hy voor al ons geschut bevryd zou kon-
gehoord

nen leggenhad

Al ’t welke wel in 't werk gesteld
maar buiten zyn gissing, en tot zyr
groote schade, uitgevallen zynde, was
hy daar door ook in zyn verder voorne-
men, te weten, om met die zegenpra-
lende vloot na de Moldccos te komen.
verzet.

Egter bleef dit laatste nog zyn besluit,
20 ras hy maar van de Visschers -eilan-
den, daar hy nu weer na toe gegaan, en

aan welke hem veel meer, dan aan de
I. DEEL.
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Moluccos, gelegen was, zou te rug 1627.
gekeert zyn.

Met deze vloot zou hy niet alleen de
Ternataanen komen byspringen, maar
was ook van voornemen, dan den ouden
Koning Sahid mede te brengen, om alle
voordeelen door het loslaten van dien
vorst, ’t zy in der minne, ’t zy met
geweld, te bedingen; maar Hbamza,
nu Koning gekroont zynde, meenden de
Kastiliaanen het nu zo vlak, als zy 't oit
wenschen konden, te hebben.

Hier in nogtans bedrogen zy zioh
louter, aangezien die gedwongen en fyn-
geslepen Christen, zo ras hy maar Koning
geworden was, zyn rokje omkeerde, en
weer Moorsch wierd

Dit was ook de oorzaak, dat hy, hun Tegen

welke hywoede en lagen nu vrcezende, alle mid-
zichdelen in 't werk stelde, om zich tegen
wapent.

de Kastiliaansche magt, en voor al tegen
die gevreesde vloot van Manilha, te ver-
zekeren, voegende zich nu, quantzuis

En zichby de onzen, en door brieven aan onzen
by onsalgemeenen Landvoogd van Oost-Indien
roegt.

om hulpe tegen zyne en hunne vyanden
de Kastiliaanen, met belofte, van ons in

alles getrouw te zullen zyn, verzoekende.
Dit verzoek deed hy te meer, alzo hy

van ter zyden hoorde, dat zy van voor-
nemen waren, nu met geweld een anderen

Koning in zyn plaats te stellen, en met
den zelven hier of daar aan de over-kust
van Gilolo zich neder te zetten, enkelyk

maar , om de Ternataanen daar na toe te

trekken, dus hem Koning zonder onder-

danen te doen zyn, en de scheuring zo

groot te maken, dat het hem berouwen
zou, hen zo vuil bedrogen, en met hun
vyanden., de Hollanders, aangespannen
te hebben.

Zo ras hy Koning was geworden, Hy ver-
anderdveranderde hy zyn naam, en gebruikte
zynin alle openbare schriften dezen Titel :
naamSulthan Adja, Emir ul Moemenim, Hham¬

za Nasseron Minallabi Sjab, Koning van
Ternate.

Deze looze vorst heeft gedurende zynZoekt

regeering alles ondernomen , om de zich en
van ons,Ternataansche Kroon t’eenemaal in vry-
en de

heit te stellen, en zich metter tyd zo wel
Kastiliaa-

van ons, als van de Kastiliaanen , te ont nen , te

ontslaan.slaan, vermits hem die beide, en in
opzigt van zyn Godsdienst, en in opzigt
van zyn door hen te veel bepaalt opper-
bestier, niet anders, dan zyn vyanden,
voorquamen ; welke hy nogtans, om
dat zy hem nog te magtig waren, voor
een tyd wat streelen, en over en weder
aan de hand houden, dat is, dan eens de

cene, dan weer de andere, wat schyn
van meerder vriendschap toonen moest;
om zo metter tyd den eenen door den
anderen kleen te maken, de zelve daar na,

alsKK
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als hy zyn tyd daar toe geboren zag,
beiden weg te jagen, en dus de inkom¬
sten van zyn ryk by de Nagel-handel,
daar zy beiden maar ’t oog op hadden, en
veel van na zich sseepten, alleen en zeker
te bezitten.

Dit was de reden ook, dat hy eenigen
tyd na zyn komst tot de Kroon, en om

zich quantzuis van zyn belofte, aan de Ka-

stiliaanen gedaan, te quyten, met al zyn
vermogen en met veel konstenaryen en
Kastiliaansche vonden getragt heeft, door
hulp van hun, nietuit zugt voor hunnen
Godsdienst, aangezien hy Moorsch was,
en bleef, maar uit enkele staatkunde, en
om al ’t vorige tegen hen gesmeed, hen

te doen vergeten, ons den voet te ligten,
en dat wel in zulk een tyd, als hy kans
meende te zien, om ons, toen op ’t
swakste zynde, ’er eerst uit te boenen,

en daar na, op een gunstig voorkomen-

den tyd, even eens met den Kastiliaan te
handelen.

Als hem nu dit quam te mislukken,
zo ontbrak het dien Vos aan geen dek
mantels, om zich by ons daar over te
ontschuldigen, en ons aan te wyzen, dat
dit de aanleg der Kastiliaanen was en

dat hy daar af gansch geen kennis ge-
had had.

Zo had hy met de Kastiliaanen, ze
met ons, meer dan eens gedaan; dan den
genen, die hy zo meesterlyk bedrogen
had, weer zeer listig vleiende, met aan-
bieding van hunnen vyand volkomen te
willen dempen.

Dit wist hy by ons met zo veel schyn
en hartelykheit te doen, dat wy dit voor
dien tyd gelooven, of, vermits wy anders
niet konden, voor goede munt in schyn
schoon beter wetende, aannemen moe-

sten; in hoedanigen geval hy zich daar

na altyd weder heimelyk by den Kasti-
liaan, zo wel als by ons , wist te regt-
vaardigen.

Zo stonden de zaaken hier, als de Heer

le Febre zyn Landvoogdy, na de Moluc-
cos agt jaren bestiert te hebben, aan den
Heer Gillis Zeist, als President, over gaf-

Wat ongegronde voorwendingen van
zyn regt op verscheide landen in Amboi-

na Hbamza ons van tyd tot tyd voorgestelt.
en wat listige quellagien hy ons daar by
aangedaan heeft, zal ik hier na, van de
landen onder de Kroon van Ternate han
delende, melden.

In Amboina stookte hy, daar hy maar
kans zag, de zynen tegen ons op, en
wierden zyn onderzaaten daar al ten eer-
sten zo stout, dat zy zich niet ontzagen
een borgers Praauw omtrent het eisand
Noessalaoet te overvallen, daar in twee
Nederlandsche borgers dood te slaan, en
agt hunner Slaven gevangen te nemen.

UKS E
De Ambonsche Landvoogd, Jan van

Gorcom, mogt hier over aan zynen Stad
houder, Leliato, klagen; maar die hiel-
zich onwetende van alles, en wierp de
schuld op die van Boero, zeggende, dat
zy Ternate af, en den Tidorees toege¬
vallen waren; zonder dat 'er verder iets
af quam.

In den jare 1628, in Maart, ontzag
zich die zelve Stadhouder niet veertien
Jonken, te weten, agt op Loehoe, viei

op Cambello, en twee op Manipa, om
Nagelen te sluiken, te dulden; en schoon

de opper-Koopman van Amboina, de
Heer Philip Lukaszoon, den yden zelf na
Loehoe ging, en aan hem vertoonde,
dat dit met de gemaakte verbonden
streed, zo kon men egter niet beletten,
dat de Nagelen van Loehoe na Cambello
gevoert, en daar aan de vreemde handc-

aars als in ons gezigt verkogt wierden.
En om ’er zich uit te drajen, had men

het zo weten te besteken, dat de Pati

of Grave van Cambello, zich quantzuis
als een wederspannige aanstellende, rond

uit zeggen zou, dat hy nog onder de
Jollanders, die al zyn boomen omge-
hakt hadden, nog onder den Kimclaha.
staan wilde, en dierhalven zyn Nagelen
verkoopen kon, daar ’t hem lustte, ’t

geen dan immers de Stadhouder Leliato
niet beletten kon.

Om nu te beter zyn rol hier in te
speelen, verzogt hy ook zelf onze hulp,
om al de vaartuigen van Cambello na
Loehoe te sleepen; dog de onzen, die
zyn geveinstheit zeer wel kenden, waren
zo0 zot niet dat ze hem dit inwilligden,
aangezien zy wel wisten, dat hy daar by
niet anders zogt, dan de winst der Nage-
len alleen voor zich te hebben.

Wel is waar dat Koning Hbamza,
om ons wat zand in de oogen te werpen
by vertrek van den Heer le Fcbre over
Amboina (daar hy den Ssten April in 't

jaar 1628 quam) een brief aan Kimelaha
Leliato met hem mede gaf, waar by hy
hem, en alle de Lands-grooten, die daar
zyne onderdaanen waren, op de hoogste
straffe verbood Nagelen aan iemand an-
ders, dan alleen aan de Nederlanders, te
leveren; dog zulke brieven hadden de

nzen al meer van Modafar gezien, zon-
der dat 'er egter het minste op gevolgt
was; behalven dat men ook dagelyks
nog de quade gangen van Leliato zeer
klaar daar by bespeurde, dat ’er van daar
geen een pond Nagelen inquam; al 't
welke ons dan eindelyk noodzaakte twee
schepen na Loehoe, en Cambello te zen-
den, om al onzen omslag, en volk, van
daar te lichten; hoewel dat op Cambello
met zeer veel ongemak, uit een onnoo-

zel voorval gesproten, (gelyk wy dat
breeder
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1628. breeder onder Amboina zullen aanhaalen,
geschiedde.

Men sprak Leliato den 26sten AprilLeliato ’s

verkeert hier over aan, maar daar volgde al mede
gedrag. niet, dan een enkele belofte, en tegen-

strydige blyken, op : want veertig Cora-
cora ’s, uit de Xoelasche cilanden, al in
Maart op Loehoe gekomen, zich ver-
stout hebbende, twee vaartuigen, door
den Koning van Boeton aan ons gezon-
den, en na onze vesting op Leitimor
zeilende, niet alleen te nemen, maar ook
voor prys te verklaaren, zo kon men van
hem geen wedergave van de zelve, en
veel min regt 'er over, krygen, dewyl
men listig voorgaf, dat dit door een
vloot des Konings, waar over hy niets

te zeggen had, gedaan, en ook die zaal
al in ’s Konings handen was, weshalven

hy zich daar mede niet kon noch dorst
bemocien.

't7yn Ook was hy zo stout, dat hy, by
valsche vertrek van den Ambonschen Landvoogd,
klagten

den Hecr Jan van Gorcom na Batavia, aan
over de

den algemeenen Landvoogd van Indien,.nzen

Batavia. de Heer, de Carpentier over de onzen

nog wel klagen dorst, als hebbende zeer

veel ongelyk door de onzen geleden, en
dat tot deze tyd toe zeer geduldig ver-
dragen.

Maar 20 ras was de Heer Philip Lucas-
Door

zoon geen Laandvoogd van Amboina ge-Philip
Lucas worden, of liy toonde, hoe valschelyk
2OOn men de onzen had beschuldigt, en hoe
eder-

onregtvaardig hy, en zyn Koning, VOOrlegt.

vewend hadden, regt op verscheide vol-
keren in Amboina te hebben, die hy nu

duidelyk, en tot zyn eigen overtuiging,
aanwees onderdaanen van de E. Maat-

schappy te zyn.
Om dit met te meer vrugt te doen,Leliato

had zich die Heer in Augustus na Hitoeuitvlug¬

ten. begeven, alwaar Leliato, en onze opper-
Kooplieden van Lochoe, Cambello, en
Lissidi, mede quamen; dog hoe zeer hy
hem daar van oolt overtuigde, zo kon
hy daar egter niet by berusten; maar
wendde voor daar mede te moeten wag-
ten, tot dat zyn Koning, en de alge-
meene Landvoogd van Indien, zelf in
Amboina verschynen, en de geschillen
over de Landscheiding, en regten des
Koningsaldaar, te zamen beslissen zouden;
een zaak, waar toe de Heer Lucaszoon
den algemeenen Landvoogd ook zeer
sterk aanzette, aangezien zonder zyne
tegenwoordigheit in die gewesten niet
veel ten voordecle der E. Maatschappy
te doen viel; buiten dat Leliato ook de
Macassaren voor geen vyanden, voor en
al eer hy daar toe mede last van zyn
Koning had, verklaren wilde.

Ook wilde hy geen gevlugte Slaaven
weer geven, nog over de moorden, op
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Cambello, en Nocssalaoet door de zynen
gepleegt, regt doen, voorgevende, daar
ovcr cerst aan zyn Koning te moeten
schryven, waar op noit antwoord ver-
nomen, en waarschynelyk ook noit ge-
schreven is.

alIn deze zelve maand Augustus, en
cenigen tyd te voren, bespeurde men in

Ternate een groot ongenoegen tusschen
Koning Hbamza, en den Zeevoogd, Prins
Aali, te meer, alzo die laatste, naz0

veel gedaane diensten aan de Kroon, nu
weër voorby gegaan was

Dit deed hem vol ipyt maar reden
zoeken, om zich van den Koning, ja
van geheel Ternate, te ontslaan, om op
en andere plaats te gaan uitwrolken ;
t geen de Koning zeer wel lyden mogt

en daar hy hem veel dienst mede deed
vermits hy hem hoe langer hoe meer be¬

gon te mistrouwen.

Men gaf dan voor, dat men zo stil
niet zitten, maar ’t een of ’t ander on-
dernemen, en een vloot, on, daar nieu-
we landen mede te gaan winnen, bouwen
moest; ’t welk Aali, wel lont riekende,
z20 ras niet vernam, of hy bood daar toe

zyn dienst aan, ’t geen Hhamza hem
genegentlyk voor alle andere toestond

alzo hem niemand zo zeer in de weg, of
zo verdagt was, Ook gaf hy hem deze
navolgende Authorizatie mede.

In ’t Kasteel Maleyo den isten Jun
in ’t jaar 1628. Translaat van de

Authorizatie voor Kaitsjili Aali
als Kapitein Laoet, om daar mede

te gaan na mboina , door den
Koning van Ternate aan de andere
zyde geschreven, in presentie, en
met toestemming van de Soa Siva's,
Sengadji s, Kimelaha 's, en ande-
re , représenterende den Raad van
Ternate.

K, de Koning van Ternate, hebdezen Authori¬
Tbrief geschreven in 't Fort Malevo, tot zatie

dooreen getuigenis de maand Ramalaan neniende ;
Coring

want ik heb my by den Gouverneur albier
Hhamza

niet zynen Raad, den ouden Fiscaal, zyn aan Aali

mede-Kooplieden, en zyn verdere Raads-per-
gegeven.zoonen, nevens de mynen, de Soa Siva 's

met alle de Sengadji 's van ’t eiland, binnen
tFort Maleyo vervoegt, gesproken
gebitsjaard, ulieder brieven, de Missiven
des Gouverneurs in Amboina gelezen, en
overzien, en daar uit bespeurt, dat, in-
gevallen het alzo wezende, daar in niet
voorzien en wierd, t'avond of morgen de
Amboinezen, en Hollanders, overhoop
zullen leggen , derhalven met den Hollander
overlegt, om een einde van de zaak te
maken, en goedgevonden den Kapitein
Laoet derwaarts te zenden, om alles te

KK 2 door¬

1629.

De Prins
Aali gaat

als hoofd
van een

vloot
LGnes¬

r2 ’s uit

Ternate.



Ver-
schynt in

Amboina.

LN.

MOL260

doorgronden, en tot een goed einde te
brengen, even of ik zelfs in perzoon by u-
lieden verscheen , derhalven zult gy het
daar voor aannemen, dat al 't gene by in 't
stuk van Justitie, als anderszins, verrigt
2o veel wezen zal, eren of het door myn
perzoon geschiedt was, overzulks, ingevalle
hy bevind de Hollanders gelyk, en dat gy-
lieden , eeni zins qualyk gedaan zult heb-
ben, zo zal ’t aan hem staan, en in zyn
vermogen wezen, te straffen na zyn wel-
gevallen, alwaar het aan goed , lyf, en
leven; byaldien gylieden daar mede te vrede
zyt, zal 't wel zyn, en ingevalle niet, zo
zal by zich met zyn armade by de Hollan-

ders vervoegen in Amboina, en ulieden
straffen, dog ter contrarie de Hollanders
zich niet willende in redelykheit laten vin-
den, zult gylieden u met hem, en den
Gouverneur in Amboina Combineren,
om dat te remedièren: want vy hebben
zulks albier met hun gebitsjaard, en goed-

gevonden, zo gylieden myn ordre eenigzin
komt te contrarieren, of ujegens de Justi-
tie, die wy alreede bier besloten hebhen dat

over ulieden gedaan zal werden, te oppo-
neren, moogt gy denken, dat ik niet ben,
gelyk de voorleden Koning, myn neef, in

wiens plaats ik gesuccedeert ben, wiens
ordre gy zo menigmaal overtreden hebt
derhalven zend ik mynen broeder , den
Kapitein Laoet over de Moluccos, om

myn Konings regt, en Justitie, even of ik
zelf in perzoon daar present was, na be¬

hooren uit te voeren, waar tegens gy u nict
zult stellen, gelyk voor dezen meermalen
geschied is, maar naar het einde hebben om
te zien: want ik zal ook volgen; en de

Gouverneur alhier schryft diergelyken brief
als dezen aan den Gouverneur aldaar

derhalven denkt op t einde. En stond on-
der aan de regterhand door den Konino
zelf geschreven, was geteekent Wasalam
Billahairi, ’t welk te zeggen is, God geve
u goed geluk. En aan de linker zyde
Joom il ahhad, dat is, den eersten dag,
of onzer Sondag; en boven op den brief
stond: Soerat Sulthaan achaloe Emir el
Moemenim Hhamza, Nassaron Minal-

lahi Sjah.

Hy vertrok dan in’t jaar 1628. met
zeven en twintig Coracora ’s uit Terna-
te, in de hoedanigheit van Zeevoogd
van die vloot, met vyftien honderd
koppen bemant; waar nevens de Koning
een zeer wyduitgestrekten last gevoegt
had, om voor eerst de geschillen over de
Landscheiding in Amboina te vereffenen;
en dan van daar na de Koelasche eilanden,
en na Bangay te gaan, om de Macassaren
te verdryven, die zeer onbescheiden daar
in gevallen waren.

Dit was quantzuis Hbamza ’s last;

U K S E
maar Aali ’s oogwit was niet anders, dan
om zich ergens in Amboina als Koning
op te werpen, en het daar met schatten
en scheeren van die onderdaanen gaande
te houden.

Dus quam hy dan in Augustus met zyn
vloot voor Assahoedi, een dorp op Ce¬

ram, en dat juist op een tyd, dat er een
aardbeving voorviel, weshalven de by-
geloovige inlanders van zyn komst niet
veel goeds voorspelden.

Hy bragt in zyn gezelschap den Ki-
melaha Loeboe, zoon van Adja, en neve
van Leliato, mede, om hem des noods

alzo ’er reeds sterke klagten over Leliato
gedaan waren, in des zelfs plaats daar als
Stadhouder des Konings voor te stellen

Den 14den October quam hy mei
veertien Coracora’s aan de hoofd-vesting
op Leytimor, wierd deftig daar inge-
haalt, en gaf by zyn aankomst groote
hope aan een iegelyk, van aldaar iet
goeds te zullen uitwerken; ’t geen ook
mogelyk zou geschied zyn, zo de nydige
Stadhouders hem in asles den voet niet

dwars gezet hadden.
Hy verklaarde aanstonds de Macussaren

voor vyanden, verbood hen ergens aar
te lokken, en trof ook op den 22sten cer
verdrag met den Heer Lukaszoon be
belzende een vernieuwing der oude ver-
bonden wegens de Nagelen, ’t vervolgen
der Macassaren als vyanden, ’t niet aan-

nouden, en wedergeven van alle weg-
loopers, en dat een iegelyk als bevorens
in zyn bezit, zo als het toen was, blyven
zou; welk verdrag ook de Kimclaha

Leliato, mitsgaders al de Orangkajen of
inlandsche hoofden van Hoewamohel, ge-
teekent hebben.

Hy bleef aan de vesting Victoria twec
maanden lang, voornamelyk om zich
van alles wel te laten onderrigten, schoon
beide de jaloersche Kimelaha ’s met
hun vermogen zeer listig in ’t geheim
daar tegen werkten.

Gedurende zyn aanwezen aan die
vesting begon zyn scheeps-volk de pypen
wat te stellen; ’t geen de Amboineezen
niet wel konnende verdragen, hen nood-

zaakte dezelve uit hunne Tuinen te slaan.

Den eden December vertrok hy na de
kust van Hitoe, en verder na Loehoe,

wierd op beide die plaatzen zeer wel in
gehaalt, en met de waardy van twec
duizend Ryksdaalders aan kleeden en
Gongen (den rykdom der inlanders) be¬
schonken.

Hy verzamelde zyn vloot op Loehoe
weer byeen, die tot vyf en dertig Cora-
cora ’s was aangegroeit, waar mede hy
voorgaf de Suid- of binnen-zyde van
Ceram te willen bezoeken, en de gevlug
te Bandaneezen op te vangen.
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vEist overleden, en Wagensveld gezaghebber. Lodestein zevende Landvoogd der
EMoluccos. Slegte bedryven van Aali, en Leliato. Welke laatste werd afgezet.
En Loehoe Stadhouder in Amboina gemaakt. Nieuw verbond tusschen Koning
Hhamza, en Lodestein. Aali van beide de Stadhouders heimelyk gequelt. ’s Konings
misnoegen over zyn gedrag in Amboina. ’t Verbond van Aali, en Loehoe ’s aanstelling,
goedgekeurt. Zyn goed gedrag in 't eerst, dog maar in schyn. Aali begint te stinken in
Amboina. Slingze handel der twee Stadhouders, Loehoe, en Leliato. Goedkeuring
van ’t verbond, voorleden jaar gemaakt. Aali ’s vertrek uit Amboina. Van de Xoela 's.
En van Boeton. Daar by by den gezant, Caan, aan boord komt. En dien by een
brief aan den opper-Landvoogd, Specx, mede geeft. Hy eischt van den Koning van
Macassar eenige Ternataansche plaatzen weder. Dog werd, door zyn bestel, op Boeton
vergeven. Hhamza zend een gezant in Amboina. Hhamza ’s valsche streken ontdekt
in Amboina. Van den Heuvel komt in Ternate. Johan Ottens, agtste Landvoogd
der Moluccos. Hhamza zend een gezant met volle magt, om ons genoegen te geven.
Loehoc, en Leliato afgezet, en vervangen door Fakiri. Des Sadaha 's bedriegelyk
voorgeven. Gebleken uit Hhamza ’s valschen brief. En zyn zamenrotten met Kakiali.
De Macassaren veroveren veel van Celebes Noord-kust. Slegte staat der onzen in
Ternate. Door ’t lang agterblyven der hulptroepen. Het nemen van een hoot met volk.
Hhamza ’s stoutheit in ’t maken van een vesting dicht by de onze. al 't welke door de
komst der schepen verydeld werdt. Van Broekom negende Landvoogd der Moluccos.
De Heer van Diemen vertrekt naar Amboina. Neemt Lucicla, de verblyfglaats der
Kimelaha ’s, in. Verzoent de Leytimorze Orangkajen met de E. Maatschappy.
Vint ’s Konings gezant op Luciêla. Met last, om Leliato te lichten. Hhamza ver-
zoekt dat van Diemen in Ternate komen wilde. Leliato ’s ongehoorzaambeit. Niet
willende voor van Diemen verschynen. Die ’s Konings overkomst in Amboina verzoekt.
Sibori s goede raad in den wind geslagen. Van Diemen vertrekt na Batavia. En
komt weder met een vloot in Amboina. Alwaar ook Koning Hhamza met de Koningen
van Tidore, Gilolo , en andere grooten, verscheen. Die Leliato aan ons overgeeft;
dog den gevangen Loehoe weër los laat. Van Diemen vernielt veel vaartuigen voor
Cambello. De Koning, en van Diemen, komen op de vergaderplaats tot Hila. Zyn
gezelschap uit Ternate gebragt. Zyn aansprack. Stoute leugen der Loehoeneezen van
sKonings recht op eenige dorpen. Zyn ongegronde eisch door den Heer Ottens weder-

legi ; dog door van Diemen, uit staatkunde, ingeschikt. Het nieuw verdrag met Ko-
ning Hhamza gemaakt.

andere reden daar gekomen was , dan omNdertusschen was in Ternate58 ’s Konings onderdanen maar uit te merge¬de Heer President, en Land-
len ; ’t geen hy klaar bevestigde, wanneer8

voogd Gillis Zeist, op den
hy tegen onzen raad, van de onderdaanen10den Augustus in’t jaar 1628.

der E. Maatschappy niet te quellen, naoverleden, in wiens plaats de
de Oost-kust van Ceram ging, om daargezaghebber voor een tyd,totraad

eenige schattingen, nu zedert dertigWagensveld, aanstelde , die dePieter

jaren niet betaalt, in te maanen, hoewelzaaken der E. Maatschappy aldaar waar
hy onverrigter zake weer op Loehoetot de zevende Landvoogd, denam ,

quam.Heer Gysbert van Lodestein, volgens
In dien tusschentyd had Leliato debesluit van hare Edelheden op den 2den

dorpen, Larique, en Assaloelo, van onsJanuary, den 4den April in ’t jaar 1629.
doen afvallen, hen belastende na niemand,daar aanlandde, en tot die hoedanigheit
dan na hem, te luisteren, buiten datplegtelyk verheven wierd. Hare Edel-
met zyn weten ook agtien Macassaarscheheden op Batavia vonden by ’t voornoemt
vaartuigen, om Nagelen te sluiken, daarbesluit ook goed den opper-Koopman,
gekomen waren.Willem Bontius, met het Jagt Beverwyk

Hier over rukte de Landvoogd metna Ternate te laten vertrekken, om daar
agtien Coracora ’s na Boero; dog hoo-als tweede zyn dienst te doen.
rende, dat zy al weg waren, gierde opHoe fraai het nu Aali by zyn komst in
Manipa aan, daar hy Prins Aali vond,Amboina ook aangestelt had, bespeurde
met den welken ly in hevige woordenmen egter in 't vervolg, dat hy om geen
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over dit breken van ’t verbond raakte,
hem daarenboven zeer scherp verwyten-
de, dat hy niets uitregtte, de zaaken
maar verergerde, en, na ’t uitmergelen
der onderdaanen, en vullen van zyn
ledige zakken, nu maar dagt door te

gaan.Ook eischte die Landvoogd van hem
een anderen Stadhouder op Loehoe, en
tot ons genoegen, vermits men met den
trotschen imborst van Leliato niet kon te

regt komen.
Hoe zeer hem die steek deed, kropte

hy dien egter met een Moorsche grimlach
op, en gaf den Landvoogd genoegen
met den Kimelaha Loehoe tot Stadhouder

des Konings, in Leliato ’s plaats, voor
te stellen.

Omtrent dezen tydt wierd 'er tus-
schen Koning Hbamza, en den Land-
voogd van Lodestein, weër een nieuw
verbond, of accoord, in dezer voegen ge-
maakt :

Lzo voor dezen ten tyde des overleden
vanAKonings Modafar, Koning

Ternate &amp;c. wiens ziele God genadig zy,

diversche quade breuken en misverstanden in
de oude voor dezen gemaakte bondige Con¬
tracten zyn gekomen, en ingekropen, die
noodig tot onderhouding van de algemeene
rust, afbreuk onzer vyanden , welstand
dezes Ryks , en vernoeging onzer oude

beschuts-heeren en goede vrienden de Hoog
Mog. Staten Generaal der vrye vereenig
de Nederlandsche Provintien, zyn Prin-
celyke Excellentie Frederik Henrik
Prince van Orangie, Grave van Nas-
sau &amp;c., en de Heeren Bewindhebberen
der vereenigde Oost-Indische Compagnie,
dienen geweert, en verbetert, om na dezen

strictelyk, en zonder te gedoogen dat we
derom eenige verandering geschiede, onder
houden te worden, alles onvermindert de
gezeide voor dezen gemaakte oude Contrac
ten by den vorigen Koning Modafar, en
der Ternataanen Raad, met de Heeren
Admiraals, Cornelis Matelief, en Frans

Wittert, mitsgaders den Heer Gouverneur
Generaal Pieter Both gemaakt, die wy
mits dezen approberen en begeeren, dat
volkomen effect in alles sorteren zullen,

elzo is 't dat wy Sulthaan Adja Emir
Moemenin Hhamza Nasseron Minal-

lahi Sjah, Koning van Ternate, &amp;c.
sampt die van onzen Rade, op t goedvin-
den, en advoy des Heeren Jan Pieterszen
Coen, Gouverneur Generaal wegens den
Staat der Geünieerde vereenigde Neder-
landen in deze Indien, en Gysbert van
Lodestein, Gouverneur over de Moluccos
met zynen Raad gezamentlyk vergadert
hebben goedgevonden, besloten, en gear-
resteert het navolgende.

UKS E
Eerstelyk, beloven wy Koning van

Ternate den voor dezen gepleegden 1reves
met de Kroon van Spangien, en Tidore,
te verbreken, en in geener manieren met
baur eenig accoord, ofte onderhandeling,
zonder consent, wille nog weten van de
gezeide Heeren Staten Generaal , den
Prince van Orangie &amp;c. of de Gecom-
mitteerden, aan te gaan, maar dezglve
ter contrarie met alle onze magt beneffens
hen te beoorlogen, ende vervolgen. Dat
alle de Nagelen zo hier in de Moluccos,
op de kust van Ceram, de eilanden van
Amboina, en andere plaatzen onder ’t ge¬
bied vallende , aan niemand ter wéreld , dan

aan de Kooplieden van wegen de ver-
eenigde Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie,gelevert zullen worden schoon,
zuiver, dvoog, en wel geconditioneerd,
tegens vyftig Realen van agten de Bahaar
van 625. pond Hollands albier, en in de
quartieren van Amboina ten pryze nu jong st
tusschen myn broeder, Kaitsjili Aali, Ad-
miraal der zee, ende de Heer Philip
Lucaszoon, Gouverneur aldaar , beraamt,

op pene, dat , wie contrarie bevorden word

gedaan te hebben, daar over op ’t hoog ste
gestraft zal werden

Wy zullen van gelyken ook zorge dragen,
en aan alle onderzaaten bevelen , dat de

Nagelen behoorlyk geplukt, en de boomen
behoorlyk gehavent worden, zonder te ge¬
hengen dat de zelve afgehouwen, en Tuinen
in plaats van dien, als voor dezen meer-

malen is geschiedt , gemaakt worden.

Alle Christenen van den vyand over-

komende, of op den weg by ons ontmoet
wordende , ’t zy dan Spanjaarden, of oenige
andere Natien, zullen by de zelve dadelyk ,

zonder hen eenigzins te beschadigen, maar
veol eer alle hulpe en vordering te doen, aan
de Gecommitteerden van de gezeide Hee-

ren Staaten overgelevert worden, zonder
iets daar voor te eischen.

Mooren, en Heidenen, niet van onze
onderdaanen zynde , by de onderzaaten

van de gemelde Heeren Staaten komende,
om Christen te worden, of by hen ander-

zins te woonen, zullen t zelve zonder

iegenspreken van iemand vryelyk mogen
doen.

Mede, als t geschied, dat eenige onzer
onderdaanen, zo vrye, als dienstbare, van

den vyand gevangen, of anders daar geko¬
men, en aldaar Christen gemaakt zynde
van daar weder wegvlugten, en zich onder
de gehoorzaambeit van de gemelde Heeren
Staaten, of de onze, begeven, zal zulke
perzoonen op hunne aankomst ten overstaan
van cenige van ons Gecommitteert ter
eenre , ende de Gecommitteerden wegens
den Gouverneur in deze quartieren ter
andere zyde, afgevraagt worden, onder
welke van beide ’s gehoorzaamheit zy zich

willen

1629.
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1629. willen begeven, welke perzoonen ’t zelve
alzo afgevraagd, en zich onder des eenen of
des anderen subjectic hehbende begeven, en
zullen partyen namaals niet vermogen de
zelve perzoonen wederom van de eene tot

de andere vlugtende te versteken , agter te
houden, nogte weg te voeren, maar gehou
den zyn, de zelve dadelyk, promptelyk,
en zonder eenig uitstel ter hand te stellen.
dog wel verstaande , dat alzulke perzoo-

ennen voor dezen Slaven, of Slavinnen,
geen Vrylieden geweest zynde, zullen de
zelve aan de voor dezen hunne gewezene
meesters betaalt worden, zo als de voorzeidt
Gecommitteerden wegens de voorschreve
Heeren Staaten begeeren , ieder tegens
zestig Realen, de helft in contant, en de
rest in kleeden, dog, Vrylieden zynde
zal men daar niets vermogen voor te
eisshen.

Ende naar dien van weërzyden differen

te perzoonen, zo vrye, als dienstbare,
voor dezen van de eene tot de andere over-

geloopen zyn, waar van de meeste al ver¬
trokken en vervoert zyn, en niet wel moge¬

telyk is voldoening van wederzyden hier in
doen, zyn beide de partyen te vrede, de

zelve te laten ter dier plaatze, daarze

jegenwoordig zyn, zonder de zelve namaals
wederom te eisschen, maar ter contrarie.

eenige van deze perzoonen, weder van de
eene tot de andere overloopende , zullen
partyen gehouden zyn de zelve dadelyk
weder over te leveren, om na merite, en

goedvinden van ieder van ons beide gestrafi
te worden, waar aan zich de een nog de
ander niet zal hebben te stooren.

En alzo in den oorlog dikwils geschiedt,
dat van weérzyden eenige by den vyand
gevangen werden gekregen, zal men in zul-
ken gevalle een generale verlossing doen, en
de oude voor dezen gepleegde gewoonte vol¬
gen , namentlyk , eenige Hollanders, en
Ternataanen by den vyand, en eenige vyan¬
den by de onderzaaten van de Heeren Staa-

ten gevangen zynde, zullen voor eerst de
onderzaaten van de gemelde Heeren Staaten

gelost worden tegens alzulke perzoonen, al.
in hun handen zyn, ende meerder van

s vyands volk in handen hebbende, zullen
daar tegen de gevangen Ternataanen gelost
worden, wel verstaande, dat alzulke gelos-
te Ternataanen op hun aankomst in presen-
tie des Gouverneurs over deze quartieren,
of hunne Gecommitteerden, ende de onzen

zal asgevraagt worden, by welke van beide
de partyen zy zich willen begeven, en zich
begevende onder subjectie der voornoemde
Heeren Staaten , zullen zonder iemands
tegenzeggen aldaar vermogen te blyven,
zonder namaals te vermogen zich de eenmaai
aangenomen gehoorzaamheit te onttrekken,
maar gehouden zyn daar eeuwiglyk onder te
blyven, mits vry zynde van alzulken
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somme van penningen ofte waardyvan

dien, als tot hunne verlossing zal zyn ver-
strekt, daar zy ter contrarie gehouden zul-
len zyn , zich weder begevende onder de ge-
hoorzaamheit der Kroone van Ternate,
te betalen alzulk een somme of waardye
van dien, als tot hunne verlossing zal zyn
betaalt.

Van gelyken, alzo tegenwoordig de Hol¬
landsche munte bier in trein gebragt, en de
Spaansche uitgeweert is, en noodig zom¬
wylen tot verlossing der gevangenen, als
anders, het Spaansch geld moet zynge¬
bruikt, zullen de onderdaanen der gemelde
Heeren Staaten gehouden zyn ons daar toe
met Spaansche munt voor andere, in de
plaats van dien, te voorzien.

Eenige misverstanden van weërzyden ont-
staande, zullen partyen gehouden zyn dade-
lyk by den anderen te komen, en de zelve na

regt, en reden, ter neder te leggen, en te
remedieren.

Alle t gene voorschreve staat, hehben wy
Sulthaan Hhamza, Koning van Ter-

nate &amp;c. en Gysbert van Lodestein,
Gouverneur over de Moluccos, sampt die
van onzen Rade albier in de stad Malevo,
op t eiland Ternate vergadert, goedgevon-
den , besloten, ende geapprobeert, en tot
weering van alle verdere onlusten , beloven

en sweeren wy ’t zelve op ons Wetboek,
en eed, vast en onverbrekelyk te zullen on-
derhouden, alles zonder arg, of list. In
oirkonde der waarheit zyn hier van gemaakt
vier aleens luidende schriften by ons beiden

onderteekent. In ’t jaar onzes Heeren Jezu
Christi 1629. den 14den dag der maand

Augustus. In’t jaar Mohhammeds 1042.
den 22sten dag der maand Rabi ul achir.

Actum in ’t Kasteel Maleyo op Ternate
Datum ut supra.

Was geteekent,

Gysbert van Lodestein.

Dog laat ons nu verder de verrigtingen
van den Prince Aali vervolgen.

Hy beloofde wel, Leliato met zich uit
Amboina te voeren; maar het geschieddt

niet ; in tegendeel hebben deze twee
quaadaardige Kimelaha ’s hem dat belet
en buiten dien gemaakt, dat zyn meeste
volk op Manipa van hem weg liep; waar
door hy genoodzaakt wierd, zichof

Boano voor een tyd op te houden, tot
dat zyne Coracora ’s, die hy op Manipa,
en Kelang, liet ophalen, en nog maar
vier in getal waren, wat zouden vertim-
mert zyn; waar mede hy, alzo zyn volk
nog dagelyks sterk verliep, veel haast
maakte.

Dit deed hy wel om dit versoopen
voor te komen, maar bespeurde niet,
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dan te laat, dat de twee Stadhouders,
die hy als zyne Raaden gedurig by zich
hield, hem dit alles veroorzaakten, en
dat hy de adder dus alomme met zich
voerde

In de maand September dezes jaars
1629. hoorde hy van eenen Calimbatta,

een amptenaar des Konings van Ternate
dat die vorst over zyn gedrag in Amboina
zeer misnoegd was.

Dit niet wel konnende verduwen
vertrok hy weer na Manipa, latende,
alzo hy zag, dat hy nu, en by zyn Ko¬
ning, en by onzen Landvoogd in Am
boina, in ongunst was, zyn gedagten
gaan, om na vreemde landen al verder of
te trekken.

Dierhalven zond hy Calimbatta in
October als zyn gezant na den Koning
van Macassar, onder voorwending van de
landen der Ternataansche Kroon, die hy
na zich getrokken had, weer te eisschen.

of anders hem met den oorlog te dreigen.
In November quam ’er nog een gezant

uit Ternate in Amboina, Sengadji Cajoe
genaamt, met schriftelyken en mondelin-
gen last aan Prins Aali, en met openbare
betuiging aan ons van ’s Konings groot
misnoegen over Aali ’s slegt gedrag in
Amboina, te gelyk ook in last nebbende,
om daar verder na te vernemen. Ook
bragt hy ’s Konings goedkeuring over
Aali ’s vernieuwen der verbonden , en

over de aanstelling van Kimelaba Loehoe,
mede.

In deze zelve maand vertrok Aali van
Manipa na Boero, om niet te lang op
een plaats te blyven, en die te veel uit te
putten, voorgevende, dat hy in 't korte
van Waysama na Tomahoe, en zo verder
na Bangay, vertrekken wilde.

Kimelaba Loehoe, op de bekomen
goedkeuring van zyn Koning in Amboin-
ook voorgestelt zynde, droeg zich in 't
eerst byzonder wel, gevende aan de on
zen, met het verdryven van de vreemde

handelaars, en het leveren der Nagelen
aan de onzen, zeer veel genoegen.

Dog dat het maar schyn, en geen wa
re deugd, of meening, was, zag men
zeer klaar, wanneer in den jare 1630. in
het begin twee Macassaarsche vaartuigen
op Lessidi, en Cambello quamen, zonder
dat Aali, of Loehoe, zich daar eens mede
bemoeiden ; durvende op onze klagte
nog wel zeggen, dat het geen Macaf-
saaren, maar onnoozele en slegte Ma
levers, waren, die, tegen wind en stroom
niet konnende opkomen, hem gebeden
hadden daar tot het ander Zaisoen te mo-
gen blyven, en verzoekende dierhalven
dat wy hen ongemoeit, dog zonder Na-
gelen, van daar wilden laten vertrekken

terwyl hy, ’s Konings, en onze zaken
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verwaarloozende, zeer wel wist, wat hy
daar voor van die vreemdelingen trok.

Ook begonnen de gemoederen der in
landers, zynde ’s Konings onderdaanen
en inzonderheit ook de Hitoeezen, nu
een grooten afkeer van den Prins Aali te
krygen, tot zo verre, dat zy hem 't

Huwelyk met de dogter van den overle-
den Arigoena, oudsten zoon van den Ka-
pitein van Hitoe, vlak afssoegen, ’t geen
hem in Mai van Waysama na Tomahoe
op Boero ’s West-zyde verhuizen deed,
daar hy als een regte Zeevoogd in een
huis, op ’t water gebouwd, zyn verblyf
met vier Coracora by zich hield.

De Landvoogd met eenige schepen
en inlandsche vaartuigen weer na Cam-
bello, en Lessidi vertrokken , om de
vreemde handelaars van daar te verdry
ven, moest, op de vernieuwde bede var
Kimelaba Leliato, hen al weer verschoo-
nen, te meer, alzo hy niet in staat was

om hen, die zich daar zeer wel versterkt
hadden , van Cambello te verdryven;
moetende met goede oogen aanzien, dat

’er maar zes der zelve vertrokken, en de
andere het gansche jaar daar over bleven.

De Stadhouder, Loehoe, niet langer al
dit klagen, en aandringen der onzen op
’t nakomen der verbonden konnende
veelen, begaf zich met der woon van
Loehoe na Manipa, en toen quam Le-
liato weër op Loehoe, daar hy zederd
dien tyd bleef, en nevens zynen neve.
Kimelaba Loehoe, te zamen regeerde; 't
geen wel verre van den last door Hbamza

aan Prins Aali gegeven, van hem ten
eersten maar op te zenden, verschilde.

Terwyl de zaken alhier dus heen
schokten, quam omtrent dezen tyd ook
zo in Amboina, als in de Moluccos, over,
de goedkeuring van ’t verbond, s jaars
te voren tusschen Koning Hhamza, en
den Landvoogd van Lodestein, vernieuwt.

en was van dezen navolgenden inhoud :

Aques Specx, Gouverneur Generaal

wegens de Doorlugtige Hoog Mogende
OHeeren Staaten Generaal der vereenig-
de Nederlanden, zyn Princelyke Excel-
lentie, Frederik Henrik, by der gratie
Gods, Prince van Orangie, Grave van
Nassau, &amp;c. mitsgaders de E. Heeren
Bewindhebberen van de Generale ver
eenigde Geoctrojeerde Nederlandsche
Oost-Indische Compagnie in Indien,
allen den genen, die dezen zullen zien, ofte
hooren lezen, saluit, doen te weten

Alzo zedert eenige jaren herwaaris tus-
schen de Heeren Gouverneurs wegens de
Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal
der vereenigde Nederlanden zyn Prince-
lyke Excellentie Frederik Henrik, by der
gratie Gods, Prince van Olangie, &amp;c.

en
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1630. en de E. Bewindhebbers der vereenigde
Geoctrojeerde Oost-Indische Compagnie
in de Moluccos als Amboina, ter eenre ,

en de Stadhouders als opperhoofden van
de omleggende eilanden, ende dorpen van
Amboina, ende Ceram wegens de Konink-

lyke Majesteit van Ternate in de gemelde
quartieren, ende de Moluccos, ter andere
zyde, verscheide misverstanden, en diffe-
renten ontstaan, en by verloop van tyd zo-
danig toegenomen waren, dat onze, en zyn
Majesteits onderdaanen daar door niet al-
leenlyk een geruimen tyd in groot misvertrou-

wen, ende oncenigheit, hebben geleeft, maar
dat ook geschapen stonden (tot ons , en zyn
Majesteits leedwezen) de zaaken in termer
van hostiliteit te vervallen, welke voor-
schreve misverstanden, differenten, en on-
eenigheden nog by den gemelden Gouver
neur, nog hy zyn Majesteit, of zyn Maje-
steits Stadhouders, in de gemelde quartie-
ren van Amboina, en Ceram , in eenige

jaren niet hebben konnen geassopieerd of ter
nedergelegd werden, onaangezien dat 'en
verscheide Conferentien, en onderlinge
Communicatien wegens de gemelde respe
ctive Gouverneur, ende Stadhouders, tot
dempingen van de voorschreve oneenigheden
zo in Amboina, als Ternate, hier over
gehouden geweest zyn , tot dat eindelyk de
Heer Gysbert van Lodestein, onze jegen-
woordige Gouverneur in Ternate , en zyn
Raad, mitsgaders de Sulthaan Adja Emir
el Moemenin Hhamza Nasseron Minal-

lahi Sjah, Koning in Ternate, geassisteert
met den ganschen Ternataanschen Raad,
mitsgaders den Heer Philip Lucaszoon,
onzen jegenwoordigen Gouverneur in de
quartieren van Amboina, geassisteert met
zynen Rade, en de natureele leden uit den
Land-raad aldaar, mitsgaders Kaitsjili
Aali (representerende in die tyden zyn

Majesteits perzoon aldaar) geassisteert
met zyn Majestcits Stadhouder, Leliato.
de Landvoogden van Lochoe, Cambello,
Lessidi, ende de hoofden van de omleggen-
de landen, en dorpen van de Oeli Siva ’s,
en Oeli Lima ’s, op onze, en zyne Maje-
staits approbatie, alle questien, en mis¬
verstanden ter nedergelegt, en in ’t minnelyke
met den anderen overeen gekomen , ver-
accordeert, ende bevredigt zyn, onder al
zulke Conditien, en artykelen, als de
Originele Contracten by de gemelde re
spective Gouverneur, ende zyne Majesteit
van Ternate, Kaitsjili Aali in den jare
1629. gemaakt, en reciproquelyk getee
kent, breeder is blykende.

Zo is 't, dat wy gezien, geventileert,
en overwogen hehbende de gemelde Con-
tracten, en Conditien, daar in gestipu-
leert, zulks als ons de zelve by onze gemelde
respective Gouverneurs van Amboina, en
de Moluccos, toegezonden zyn, de zelve
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met advys van onzen Raad, na bare forme
en inhoudens, gelaudeert, geapprobeert,
en geratificeert hebben, gelyk wy die lau-
deren, approberen, en ratificeren, mits
dezen, belasten, en bevelen derhalven alle
Gouverneurs, Presidenten , Comman-
deurs, ende Opperhoofden, die van wegen
de Hoog Mog: Heeren Staaten Generaal

der vereenigde Nederlanden, zyn Prince
lyke Excellentie, ende de E. Bewindheb-

beren van de Geoctroieerde Oost-Indische
Compagnie, uit onzen naam jegenwoordig
in de quartieren van Amboina, en Terna-
te Gouverneren, en Commanderen, of
hier namaals zouden mogen komen te Gou-
verneren, ende te Commanderen, de ge-
melde Contracten onder alle plaatzen, onder
hun gezag, en gehoorzaambeit forterende,
in alle hunne leden volkomelyk , en religieus
te observeren , en te doen observeren

mitsgaders tegen de Contraventeurs van
dien op het rigoureuste te procederen, en
te doen procederen, op pene van te ver-
vallen in de hoogste straffen, alzo wy zulks

tot augmentatie van de onderlinge vriend-
schap, en vermeerdering van de mutuele
commercie, ten besten van den Terna-
taanschen , en onzen staat, mitsgaders af-
breuk van onze algemeene vyanden, alze
bevinden te behooren.

Aldus gedaan in ’t Kasteel Batavia, de-
zen eersten Maart in ’t jaar 1630 geteekent.
Jaques Specx. Ter zyden Compagnies
Zegel in rooden lakke gedrukt. Ter Or-
donnantie van de Ed. Heer Gouverneur
Generaal.

Was geteekent,

Dr. van der Lee.

Zedert dit nieuw indringen van Leliato

in de regeering, zag men hoe langer hoe
klaarder dat zy beide ’s Konings verbon-
den met voeten traden, heulende open-
baar met de vreemdelingen, en met al
onze klagten den spot dryvende.

De Prins Aali, eindelyk ziende dat hyAali ’s

vertrekby de onzen in Amboina stonk, en by
uit Am¬deze twee Stadhouders met den nek aan
boina.gezien wierd, bleef tot in November or

Tomahoe, wanneer, ook ’s Konings
Raaden hem verlaten hebbende, hy met Na de
drie Coracora ’s na de Xoelasche eilandenKoela5,
overstak, alwaar hy weër een vloot van
tien Coracora ’s verzamelde, en in 't be In ’t jaar
gin van ’t jaar 1631. daar mede na Tam- 1631.
boeko trok, dat hy den Macassaar weër
ontwrong, en onder Ternate bragt.
Eenigen tyd daar na vertrok hy na Boe¬ En na
ton, daar hy zich nedersloeg, om op de Boeton.
een of de andere gunstige gelegenheit te
wagten.

LI Hy
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Hy was daar nog in’t jaar 1632. in
wanneer hy den Heer, AnsoniApril ,

Caan, Bevelhebber in dienst der E-
Maatschappy, en met zekeren geheimen
last van Batavia als gezant aan de Konin
gen van Macassar en Boeton gezonden,
den 23sten aan boord quam bezoeken.

Hy roeide eerst met zyn Coracora drie
maal rondom het schip van dezen Hol¬
landschen gezant, wierd, aan boord ge-
komen, van den zelven deftig onthaalt,
en vertrok toen weër met zyn Coracora
na land.

Wanneer de Heer Caan weër na Ba

tavia zeilde, gaf hy hem een brief aan
den Heer Specx, algemeenen Landvoogd
van Indien, mede, waar in hy zich ver-
schoonde over vier jaren verblyf in Am-
boina, en nu nog genoodzaakt te zyn op
Boeton te blyven, om den Koning van
Macassar tot zyn pligt in 't wedergeven
van die plaatzen, by hem genomen, en

die tot de Ternataansche Kroon behoor-
den, aan te manen, of, by weigering,
hem met den oorlog te dreigen.

By deze plaatzen verstond hy niet al¬
leen de geheele Oost-kust van Celebes;
maar ook de eilanden Pangesane, Saleyer.
en andere daar omtrent gelegen, en var

ouds al door Koning, Baab Ullah, onder

de Ternataansche Kroon gebragt

Dog de Koning van Macassar, hem
met zoete woorden pajende, maakte veel

meer werk, om zyn Jonken na Amboina
klaar te krygen, om op Boero, of wel
op Ajer Mira, en daar om streeks, een

vasten voet tot zynen sluik-handel met
Nagelen te zetten; hoewel hy onder-
tusschen, om van Aali ’s dreigen ontsla-
gen te zyn, bezorgde, dat hy op Boeton
door eenige Confituren, hem ten ge
schenk gezonden, vergeven wierd.

Dit was het einde van Aali, in zich

zelven een moedig, en walker Prins,
die waarlyk veel beter, dan Hbamza, de
Ternataansche Kroon weerdig was, en

geenzins verdient had, zo onwaardig zyn
leven te verliezen

Wat moeite wy nu verder met ’s Ko-
nings Stadhouders Leliato, en Loehoe, in

Amboina gehad, en hoe zy de onzen
van tyd tot tyd met vreemde handelaars
gequelt, en allezins geplaagt hebben,
zullen wy omstandiger in de verhandeling
der zaken van Amboina toonen.

In dit zelve jaar quam ’er ook een
gezant des Konings van Amboina, ze
hy voorgaf, uitdrukkelyk gezonden, om
de gewezene onlusten wegens de vreemde
handelaars af te doen; maar ons opper-
hoofd op Loehoe zond aan den Ambon-
schen Landvoogd een afschrift van den
brief door Koning Hbamza aan zynen
Stadhouder aldaar geschreven, waar uit
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klaar bleck, dat die brief van een geheel
tegenstrydigen inhoud met dien was,
welken de gezant Guaffo uit ’s Koninge
naam aan den Landvoogd gebragt had.

In den zelven belaste hy hem duidelyk,

de vreemde handelaars, alschoon men daar
over met de Hollanders weer in oorlog
raken mogt, aan te houden, aangezien
hy van hun meer voordeel, dan van de E.-
Maatschappy, trok.

Hier quamen zyn Kastiliaansche stree-
ken, hoe lang ook door hem verborgen
gehouden, nu aan den dag; weshalven
de onzen, lang genoeg van hem , en
zyn bewintsluiden, bespot, voortaan ge-
noodzaakt wierden hunne zaaken aldaar

geheel anders te rigten, en aan hen bei-
den evenveel geloof te geven.

Met een woord moeten wy hier tus-
schen by zeggen, dat de Heer van Lode-
stein uit het vaderland ordinaris Raad van

Indien gemaakt wierd, en ’t al bevorens
gemaakt was ; dog 't behaagde haar
Edelheden niet dit op te volgen, waar
van de Heeren Brouwer , van Diemen, en

van der Burg reden in een brief aan de
Heeren Seventienen van den 31sten De-
cember des jaars 1635. gaven, hoewe
die niet zeer voldoende was; alzo de

Heeren Seventienen hun doen in dezen
impertinent noemden

Terwyl men in Amboina met de E-
Maatschappy even eens, als de Kat met
de Muis, speelde, vernamen onze ampte-
naaren in Ternate mede dagelyks nieuwe
blyken van Koning Hhamza 's dubbelhar-

tigheit, met welken zy gedurig, over

kleinigheden zelf, overhoop lagen.
In ’t jaar 1633. vertrok de Advocaat

Fiscaal van Indien, de Heer, Antoni van

den Heuvel, gevolmagtigt om den staa
der drie Oostersche Landvoogdyen t0

gaan bezigtigen, in Juny uit Amboina

Ternate, daar hy met den Fiscaal Johan
Ottens den 6den Augustus aanquam; die
daar den 1yden als agtste Landvoogdde

Moluccos, in de plaats van den Heer vay

Lodestein, die toen vertrok, door van
den Heuvel aangestelt is

In ’t jaar 1634. verscheen in Amboina
weer een gezant des Konings

Den 15den January quam eene Kait
sjili Sibori Laksamana met den Tolk

Ter-Gerard Roelofzoon, vooraf met een
Victnataansche Coracora aan de vesting

groo-ria, met berigt, dat zy ’s Konings
ten gezant, Sadaha, met een andere
Coracora op Boero gelaten hadden, en
dat zy een brief des Konings mede brag-
ten, behelzende, dat deze Sadaha mef

de opperste magt, om alle geschillen te
beslissen, de vreemdelingen te verdryven-
beide de Kimclaha ’s, Lochoe en Leliato,
met al hunnen aanhang na Ternate te

bren-
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A

brengen, en om eenen Kimelaha Fakiri,
vin Boero, in hun plaats te stellen, om
ons in alles genoegen te geven, gezonden
wierd.

Vergulde pillen uit de zelve doos, als
de vorige, waarom de Landvoogd 'eral

ook niet meer van geloofde, dan de tyd,
en zaken , hem rieden aan te nemen
Immers uit des Sadaha ’s wezen, en vor-
dere bedryven, zag men klaar, dat hy
niet de minste genegenheit had, om iets
van alles, ’t geen hy belooft had, uit te
voeren. Ja 't was zo verre van daar,
dat hy in tegendeel al weer de zelve
voorwendingen van ’s Konings regt op
verscheide landen in Amboina even onge-
grond, als voor dezen Leliato, voort-

bragt. Zelf schaamde hy zich niet, de
Orangkajen van Hitoe, en anderen, tot
het afloopen van de vestingen van Loehoc.
en Hila, sterk met woorden aan te zet
ten, om welke te meer kragt te geven.

men ook een brief des Konings, daar toe
mede strclckende , en zonncklaar zyn
zamenzweering met Rakiali aanwyzende,

gebruikte, de welke egter de Radja, of
Koning, nevens de Orangkajen van
Hitoe, om dat ze aan Kakiali, en niet

aan hun, geschreven was, niet wilden
ontfangen. Daarbeneven wilden de Hi-
toeëzen ook geenzins den naam van Ter-
nataansche onderdaanen dragen , even
gelyk ook de onzen hem zeiden, niet
een voet lands van ’t gene zy metden

swaarde gewonnen hadden, aan den Ko-
ning van Ternate te willen overgeven

Egrer wist dezc Sadaha door Kakiali,
en anderen, het zo te drajen, dat men

met de Hitoeëzen in een swaren oorlog

raakte, waar van’t gevolg was, dat deze
gezant de Loehoencesche Orangkajen,
onze vrienden , gevangen na Ternate
voerde, latende ondertusschen de Kime-

laha ’s, Loehoe, en Leliato, nog op
Lucièla in de regeering blyven, zo dat de
oude Kimclaba, Fakiri weër vrugte-
loos na Boero keerde.

Omtrent dezen tyd, nog in ’t jaar
1634, vermeesterde de Macassaar op Ce¬
lebes Noorderdeel veel plaatzen der
Ternataanen, als Manado, Gorontalo.
en Tomini, waar over wy onder Ma-
cassar breeder spreken zullen.

In’t jaar 1635. wist deze Koning
Hbamza ons nog al meer moeite in Am-
boina te brouwen, en door de Boeronee-
zen, en Amblauwers, uit te werken,
dat onze wagt op Amblauw, in vyf
Soldaaten bestaande , verraderlyk ver-
moordt wierd; waar op een algemeene
oorlog in Amboina kort daar aan volgde,
by welken de Kimelaha ’s in 't vervolg
van tyd die van Oma, Noessalaoet, en
meer andere, tot afval wisten te brengen.
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Gelyk nu de zaaken der E. Maatschap

vy , door Hhamza ’s geveinsdheit, en
looze streeken, zeer slegt in Amboina
stonden, alzo waren zy toen ook niet
beter in Ternate gestelt.

Immers zodanig vond het hier de
opper-Koopman, Henrik Hagenaar, wan-

neer hy met het schip, Grol, den zasten
February in’t jaar 1635. voor de vesting
Orangie ten anker quam.

De Landvoogd , Johan Ottens, de
opper- Koopman, de tweede van die
bestiering, Antoni van Leeuwen, Nico-
laas Cloet, hoofd van Gnoffickia op
Makjan, en meer andere leden van den

Raad dezer Landvoogdy , zagen met
Arends-oogen uit na de hulptroepen, die
verwagt, en zo noodig hier vereischt
vierden. Wel is waar dat in die zelve
maand het schip Wassenaar en ’t Jagt
Texel, daar nog quamen; dog die beide
vertrokken, den isten Mai met den
Fiscaal, Daniel Ottens, broeder van den

Landvoogd, als bevelhebber over deze
schepen, na Japan.

Zeer veel nadeel bragt het ook den
onzen hier by , dat de hulptroepen der
Rastiliaanen, in twee schepen, een Ga-
ei, en drie of vier Jonken bestaande, al
in December des voorleden jaars gekomen
waren, waar by nog een ongeluk volgde,
te weten, dat de boot van het schip
Tholen met den onder-Hopman, Kra-
neveld, een asfistent, en zeventien Sol-

aaten, of Matroozen, door de Tidoree-

zen genomen wierd; over welke de
Koning van Tidore den 15den April met
een Coracora door een Hollander aanbie
den liet, den onder-Hopman voor dui-

zend Ryksdaalders , twee, Matroozen
voor drie honderd Ryksdaalders, of an-
ders een Matroos tegen twee Tidoreezen.

te willen lossen; dog den 22sten April
gaf hy den onder-Hopman tegen negen
Fidoreezen, den assistent tegen twee,
en de twee Matroozen tegen drie Tido-
reezen; hebbende een onder-Stierman,
en vyf Soldaten, die Paaps geworden
waren, na Manilha in hun dienst ge-
voert. Ook had onze Galias tegen twee
Rastiliaansche schepen, en een Galei,
slaags geweest; maar was 'er met tien
dooden, en veel gequetsten, gelukkig
afgekomen.

Doch alles overtrof nog, dat Koning
Hbamza zich nu ongemeen bars en
wrevelig tegen ons aankantte, en ons in
alles op zulk een ongelegen tyd den voet
dwars zette, zich niet ontziende een
nieuwe sterkte niet verre van onze vesting
Orangie te maken, waar door hy ons in
groote benaauwdheit bragt, vermits hy
daar door in staat zou geraakt hebben,

om die vesting veel te benadeelen, al 't
LI2 welke
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welke nogtans door de komst der schepen
op den 31sten Mai dezes jaars belet, en
verydelt wierd.

Met de zelve quam ook de Heer Jan
van Broekom, bevorens, toen hy Am-
bonsch Landvoogd was, Jan van Gorcom

genaamd.
Hy, zedert in ’t vaderland geweest

zynde, voerde naderhand den naam van
van Broekom, na een Heerlykheit, die
hy daar had.

Hy quam hier als Extraordinaar Raad
van Indien, en als negende Landvoogd
der Moluccos, om de Heer Johan Ot-
tens, die op dezen zelven dag na Makjan
vertrok, te verlossen.

Hoe veel ontzet wy nu in Ternate
bekomen hadden, zo belette dat egter

geenzins, dat Koning Hbamza voort-
ging, zyn rol in Amboina meesterlyk
niet alleen in’t jaar 1635. te speelen;
maar in’t jaar 1636, daar mede ook ze
sterk voort te gaan, dat de algemeene
Landvoogd van Indien, de Heer Antoni

van Diemen, genoodzaakt wierd in 't
aar 1636. den 30. November met een
aanzienelyke vloot van zeventien schepen.
in gezelschap van de Heeren Extraordi-

naris Raaden, Antoni Caan, en Johan
Otens , van Batavia naar Amboina te

stevenen, alwaar hy, den 19den January
in’t jaar 1637. niet ver van Luciela aan-
gelandt zynde, den Heer Ottens met een
Sloep na Hila vooraf zond, om na den

stand van Amboina te vernemen , den

Landvoogd kennis van hunne komst, en
last te geven, om met de gansche magt
by den Heer van Diemen te komen. Die
Sloep wierd door een Coracora der Ter-

nataanen zeer fel beschoten, maar ook zo

moedig afgewezen, dat zy bly waren,
die te verlaten.

Luciëla, ’t nest, daar de Kimelaha ’s

huis hielden, wierd van hem den zosten
anuary belegert, daar op bestormd, en,
hoe sterk ook, ten eersten verovert.

Daar op begaf hy zich met eenige sche-
pen na de hoofd-vesting, aldaar egter
vyf van die bodems zyner vloot latende,
en quam den 3osten aan de vesting Victo¬
ria, alwaar hy, na veel vergeefsche
noeite, den 2rsten February de Leyti-
morsche Orangkajen, of vorsten, van ’t

ebergte lokte, en hen, nevens ver-
scheide anderen, met de E. Maatschappy
weër verzoende.

De Heer van Diemen na deze, en
verscheide andere verrigtingen, onder
Amboina breeder te zien , den 13den
April weër voor Luciëla gekomen, trof
daar den Ternataanschen Zeevoogd
Kaitsjili Sibori, aan, die uit Ternate pas
eerst aangekomen was. Hy bragt mede
brieven van volmagt van zynen Koning,
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1637.en nevens verscheide andere brieven,

ook een van de Koning, en een van den
Landvoogd van Broekom aan den Heer
van Diemen, en een aan Kimelabu Leliato.

Deze Zeevoogd, en gezant, had last, Met jaft
om Leliato te ligten, ook, om alle om Le-

liato tedenquaadwilligen aan te tasten, en by
ligten.

Koning te brengen. En de Koning ver-
zogt, dat de algemeene Landvoogd geen
vyandschap tegen zyne onderzaten in
Amboina betoonen wilde, vermits de
schuld niet by hen, maar alleen by Le-
liato, en eenige quaadwillige hoofden,
vas. Ook verzogt hy, dat hy met zynHhamza

vloot in Ternate komen wilde, om hem erzoekt,
dat vantegen de Kastiliaanen, en Tidoreezen te
Diemen

helpen.
in Ter-

Leliato, ontboden zynde om ’s Koning.
nate

komenbrief te ontfangen, wist honderd uit-
wülde.vlugten van verschooning daar tegen te

in-rinden; en vermits hy den quaaden
Leliato ’s

alnoud des zelfs ten aanzien van hem
onge-

wist, zo liet hy Kaitsjili Sibori met zynhoor¬

brief op Gamma Songi, daar hy hem zaamheit.
met zyn schepen, en Coracora ’s met
veel geduld wagtte, leelyk zitten.

Men zag ook uit het afschrift van

Leliato ’s brief, in ’t voorleden jaar door
nem aan den Koning met Kimelaba Ta¬
riboe geschreven, hoe hy daar in aan
dien vorst berigt gegeven had, dat meest
al de Christen-dorpen in Amboina, als
ook de binnen-kust van Ceram , den

Hollanders af-, en zyn Hoogheit toege-
vallen waren, en dierhalven hem nu te

bedenken gaf, wat hem vorder te doen
stond.

Eindelyk evenwel was hy niet zonder
een goede lyfwagt overgekomen, om
’s Konings brief te ontfangen, en zich
ook, zo hy beloofde, zyn bevel in allen
deelen te onderwerpen; dog alles meer
uit vrccze, als met een ware meening.

Ook belastte hem Sibori binnen vyftien
dagen voor den Heer van Diemen te ver-
schynen, om met den zelven te beraad-

slagen, wat tot welstand der Hollanders,
en Ternataanen, daar best zou dienen ge-
daan te worden.

Na dat nu de algemeene Landvoogd Niet
willen deden 16den Mai dezes jaars 1637. een
voor van

algemeenen Landdag van al de Lands- iemen

hoofden belegt, en alles ten beste derverschy-

E. Maatschappy geschikt had, verscheen nen.

op den 19den Kaitsjili Sibori weër by
hem met eenige Loehoeneesche Orangka-
en, dog te gelyk met betuiging, dat

hy alle middelen aangewend had, om
Leliato daar ook te doen komen , dog

dat al zyn pogen te vergeefs geweest, en
derhalven niets anders te doen was, dan
nem met gemeene wapenen aan te tasten;
vaar toe de Heer van Diemen hem met

allen ernst aanzette, inet verzoek, dat
hy



1633. hy zyn Koning wilde overreden, dat
zyn Hoogheit zelf dog binnen negen
maanden in Amboina beliefde te verschy-
nen, om nevens den opper-Landvoogd,
die tegen dien tyd met een ontzagchelyke
vloot weer hier zyn zoude, alle verdere
geschillen te vereffenen.

Sibori zeide, dat zyn Koning daar toeDie ’s

Konings wel genegen was, maar verzogt uit
komst in sKonings naam, dat hy toch met zyr
Amboina

vloot eerst in Ternate, en dan van daar
verzogt

met den Koning weer hier na toe komen
wilde ; waar toe de Heer van Diemen om

verscheide redenen niet hessuiten kon.

Ondertusschen waarschoude Sibori onsSbori 's
zeer getrouw van Leliato 's quade aangoede

raad in de slagen om na Kelang te vlugten, en riedt
wind den Heer van Diemen, hem nu ten eer-
geslagen sten maar op zyn swakste aan te tasten

maar gelyk die man zyn Edelheit van
Diemen, in meer andere zaaken zeer wel

geraden had, alzo was de groote haaft
dien hy maakte, om weer spoedig naar
Batavia te liceren , oorzaak, dat men
zich er niet aan gedroeg.

Na dat dan de Heer van Diemen zelf
Van Die

ook een brief op den 2a4sten Mai aan
men ver

Koning Hbamza, waar by hy zyn komstrekt na

Batavia. tegens ’t aanstaande Wester-Saisoen in
deze Ambonsche gewesten verzogt, ge
schreven had , verzeilde hy op den 14der

Juny weer na Batavia.
In den jare 1638, den zasten FebruaryIn’t jaar

quam hy met den Heer Caan, en zeven-1638.

En komt tien schepen, weder in Amboina, en
eder deed, den Koning daar nog niet vinden
met een

de, ondertusschen nog een togt na Ban-vloo

da, van waar wedergekeerd zynde, ver-in Am-

boina. scheen die vorst den 3den Mai met eenige
Coracora ’s, met de Koningen van Ti-
dore, en Gilolo, nevens eenige andere
grooten by zich, alhier. Hy sloeg zich
tusschen Lessidi, en Cambello, zich

geenzins aan land vertrouwende , ter
neder

By ’s Konings eerste aanspraak vereerdeAlwaar
de Heer van Diemen aan hem een Gouook

Koning den keten, en een staafje Goud. Men
Hhamza

begon over de gemeene zaaken te spreken.
met de

De Heer van Diemen oordeelde, dat menKonin
ten eersten de vrcemde Jonken, en vaarren van

idore tuigen aantasten; de Koning in tegen-
Gilolo deel, dat men eerst beide de Kimelaha ’s.
en andere

als oorzaaken van alle de moeite, by den
grooten,

ver- kop grypen moest, en dat het kluwen
scheen zich zelven dan wel ontwinden zou.

Leliato quam by den Koning, heb-
Die Le-

bende Kimelaha Loehoe uit Ternate mede
liato aan

gebragt, den welken hy, voor de leus,ons over

geeft, dog gevangen liet nemen.
Lochoe De Heer van Diemen meende, dat
weër los

men die twee Roervinken aan boordlaat.

behoorde in verzekering te houden, waar

op de Koning Leliato aan ons overgaf,
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maar Kimelaba Loehoe liet hy weër los,
zonder daar van eenige reden te geven,
’t geen de Heer van Diemen zeer ontzet-

te, die vry quade gedagten van dit slecht
begin opvatte

De Heer van Diemen, ziende, hoe de
Koning met alles draalde, en van geen
aantasten der vreemdelingen sprak, vond

goed, hen onvoorziens met zyne magt te
overvallen, en agter hunne steene borst-

weeringen voor Cambello aan te tasten ;
’t geen hem zo wel gelukte, dat hy
zestig stuks groote en kleene vaartui-
gen vernielde.

Men quam dan op Hila, de plaats tot
het behandelen der zaken bestemt, den
gden Juny, alwaar de Koning, zo van
de onzen, als van de inlanders, heerlyk
ingehaalt, en vorstelyk van de Hitoeezen
beschonken wierd.

Een geschenk, waar van zy nog we
dertig jaren daar na de smerten gevoelt
hebben

By de eerste zitting, op den gden Juny,
wierd weinig van belang verhandelt.

In de tweede vergadering, den 12den
Juny, verscheen, nevens den Koning, ool
die van Gilolo, als mede Kaitsjili Ngano
verdreven Koning van Tidore, mitsga

ders verscheide andere Ternataansche

grooten, met zeer veel opgeblazenheit
en wind. Koning Hbamza, het woord
doende, zeide, dat, aangezien door de
eigenzinnige regeering van zyne Stad-
houders, de vreemde handelaars in Am-
boina tegen de verbonden, en tegen zyn
uitdrukckelyken last, t’elkens aangehou¬
den, en, zo daar door, als door andere

verkeerde bedryven der zelve, de zaaken
hier in Amboina tot de uiterste verwy-

dering gekomen waren, hy ’t noodig
geagt had, hier zelf te verschynen, om
alle geschillen door zyn tegenwoordig-
heit te vereffenen, en door een minnely-
ke handeling alles te herstellen, aange-
zien zyn ryk buiten de vriendschap der
Hollanders niet bestaan kon.

Daar beneven bragt hy voort, hoe de
Heer van Diemen hem belooft had, na

verrigting van ’t zelve, alle de landen in
Amboina, die hem door de Portugeezen
onthouden waren, wederom te geven.

Daar op stelde hy aan al de Orangka-
jen voor, of zy, s Konings meening
omtrent de verkeerde handelingen van
zyn Stadhouders nu gehoort hebbende,
niet genegen waren de oude verbonden
opregtelyk te vernieuwen, en de Nage-
len voortaan, ingevolge van dien, alleen
aan de Nederlanders te leveren.

Ook belastte hy hen te berigten, wat
landen men hem, zedert 't veroveren

van de vesting Victoria, onthouden had;
nwaar op eenige Loehoenecsche Orangka
deL13
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dat,de stoutheit hadden van te zeggen,
zesbuiten de kust van Hitoe, ook de

dorpen, omtrent Larike aan wederzyden
ge-gelegen, onder het Ternataans ryk

staan hadden; een vuile, en noit bewezen

leugen, waar op de Koning egter die zes
dorpen, en gansch Noessanivel ’er by,
wel fors quam te eisschen.

De Heer Johan Ottens, toen Land-
voogd in Amboina, en , buiten zyn
taalkunde, ook byzonder wel in de oude
zaken van deze Landvoogdy ervaren,
wecrlei dezen eisch des Konings zo krag-
tig, dat hy, zich in 't eerst eenigzins
overtuigt vindende , ’er niet meer op
antwoordde, en zich stil hield; maar de

Heer van Diemen , vond, uit eenig
staatkkundig inzigt, en om te toonen, dat
het ons meer om den handel , dan om
landen, te doen was, goed, het regt
der E. Maatschappy over verscheide lan-
den in Amboina aan den Koning vrywil-
sig over te geven, en dierhalven van
groot Ceram, de gehecle kust van Hitoe.
mitsgaders van al de Moorsche dorpen,
onder Hatoehaha, en Thamahoe behoo

rende, wel niet in dier voegen als of de
Koning eenig regt daar op had, maar
uit enkele vriendschap, en om den Ko¬

ning genoegen te geven, onder die voor-

waarde nogtans af te staan, dat al de Na-
gelen , ook dezer ingeruimde plaatzen,
onfeilbaar aan ons zouden moeten gele
vert, en dat dan nog jaarlyks een somma
van vier duizend Ryksdaalders tot een

erkentenis aan den Koning zou geschon-
ken worden; maar, zo de Koning het
beloofde by hem niet mogt nakomen,
dat dan het afstaan dezer landen, met
allen aanlleve van dien , ook van geen
gevolg ter wereldt, nog de E. Maat-
schappy eenigzins daar aan gehouden zou
zyn.

Daar op wierden verder al de oude
verbonden, gelyk dat omstandig uit dit
nevensgaande nieuw verdrag tusschen den
Koning, en den opper-Landvoogd van
Diemen, blyken kan, vernieuwt.

Renovatie ende Comsirmatie van alle
de gemaakte Contracten, en ver-
bintenissen tusschen den Koning van
Ternate in Molucco, en zyn on
derdanen in de landen van Amboi-
na, ter eenre, en de Nederland-
sche Oost-Indische Compagnie ter
andere zyde, mitsgaders een nieu¬
we verzekering op het precies na-
komen der gemelde Accoorden,
en voldoening van de voorgestelde
pretensien der E. Maatschappye ,
gedaan en afgehandelt by zyn
Majesteit, Sulthaan Adja Emir el
Moemenin Hhamza Nasseron Mi-
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nallahi Sjab, Koning van Ternate, 1638.
en den Gouverneur Generaal, An¬
tonio van Diemen , geassisteert met
de Extraordinaris Raaden van In-

dia, Antonio Caan, en Joan Oi-
tens, alle in perzoon op Hitoe aan
de Reduyt, in vier generale verga-
deringen, den 1zden 14den, 1eden,
en 18den Juny, in’t jaar 1638,
gehouden.

E Gouverneur Generaal ende Raa-
HetDden van Indien (wegens de Hooc
nieuw

verdrag,Mog. Heeren Staten Generaal L10.

metFre-Hoogheit, en Vorstelyke genade.
Koning

derik Henrik, by de Gratie Gods, Princc Hhamza

gemaakt.van Orangie, Grave van Nassau&amp;c

en de E. Heeren Bewindhebberen van de

vereenigde Nederlandsche Geoctrojeerde
Oost-Indische Compagnie in Orienten
van tyd tot tyd met leetwezen vernomen.

en gezien hehbende , het verloop van zaaken,
en de gerezene troubelen in deze Ambon-
sche quartieren principaal met de onder-
danen des Konings van Ternate, ter zake
van hunne gepleegde trouwloosheit in t ver¬
koopen en leveren hunner Nagelen aan
vreemde Negotianten , die hier jaarlyks
van Macassar, Java, en andere landen , in
grooten getale wel gewapent verschynen,
mitsgaders by de zelve doorgaans tegen de
Nederlanders worden beschermt, en aangehou¬

den; gansch contrarie de gesworene solemnele
Contracten, en verbintenissen successive-

lyk met de Nederlandsche Compagnie
aangegaan, en gemaakt, zodanig dat niet

alleen gemelde Konings onderdanen met
assistentie der gezeide vreemdelingen, al
over cenige jaren , om hunnen meineedigen
hoozen wil, en vuil gewin te doen, tegens
de Nederlanders in oorlog hehben durven
uitbersten, en met veel bloedstorting ten
wederzyde daar in hebben gecontinueert;
maar ook des Compagnies onderdanen door

quade inductie, en dreigementen zo verre
gebragt, dat zy zich buiten gehoorzaambeit
begeven, de wapens tegens de zelve mede
opgenomen, en zich onder den Kimelaha

Leliato (Stadhouder wegens gemelden Ko-
ning van Ternate in deze quartieren) le
vervoegen geneind hadden ; is de zake zulks

met ernst by der hand ;enomen, det zyn
bovengemelde E-, de Gouverneur Generaal

perzoonelyk met een aanzienelyke magt van

schepen ende volk, ’t gepasseerde Wester-
Moesson, in ’t jaar 1637, uit Batavia
herouards vertrokken, en ter eerster aan-
komste siormenderhand meester geworden
is van gemielde Kimelaha ’s sterkten, en

ler vrecimdelingen accesplaats op Lucièla,
brengende vooris al des Kasteels onderdanen
door ontzag van wapenen, en minnclyke
aansprack, tot hunne vorige gehoorzaam-
heit, ende schuldige pligt, egter ten princi-

palen
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1638. palen voor dien tyd aan de kust van Ceram.
dat daar bleef resteren, niet wyders ver-
rigtende ten aanzien van de verschyning van
des Konings afgezant, Kaitsjili Sibori,
Kapitein Laoct uit Ternate, met Com-
missic, om nevens zyn Ed. de onlusten tot

vrede te helpen afhandelen; dog niet alleen

toen, maar ook voor dezen doorgaans onder.
vonden zynde, dat gemelde gezanten gansch
weinig respect, of ontzag, by des Koninge
onderdanen in deze quartieren hebben gehad,
werd by den Gouverneur Generaal , ende
Raaden van Indien (hovengemelt tot volko¬

men beslegting der gerezen troubelen, en
verzekering, dat de Nederlanders in 't toe-
komende, volgens de oude en nieuwe be¬
sworene Contracten de Nagelen alleen
zouden genieten) gansch noodig geayt, en
dienstig geoordeelt, dat zyn Majesteit van
Ternate by den Gouverneur Generaal meer-

genoemt perzoonelyk in deze quartieren
verscheen , en derhalven gezeiden Koning
met brieven om herwaards te komen vrien¬

delyk verzogt, miisgaders daar op in ani¬
woord onifangen hebbende, dat hy tot zulks
geresolveert was , wanreer hem geresti-
tucert wierden zodanige plaatzen, als ten

tyde der verovering van t Rasteel in Am¬
boina ly den Admiraal Steven van der
Hagen in ’t jaar 1605. onder de Portugee-
zen niet subject geweest, en zedert de
Nederlanders toegevallen zyn, heeft de
Gouverneur Generaal zich op de beloofde
Conditien voor de iweede maal met een

aanzienelyke magt albier zo tydelyk laten
vinden , dat zyn Majesteit omirent dric
maandden is ’er na gekomen egter in der yl
by hem heeft laten ontbieden alle des zelfs
onderdanen in deze quartieren residerende.

welke als nu nevens de Nederlandsche

Christenen, en Moorsche subjecten, mits¬

gaders hunne Bondgenoten, uitgezondert

de Neutrale Kapitein Hitoe (die zich
absenteert) al ie zamen verscheenen, en

ter deze generale vergadering gecompa-
reert wezende , zo zyn de Gouverneur

Generaal en de Koninklyke Majesteit van

Ternate meer gemeld, met advys hunner
Raaden, bevorens aandagielyk gelet , en

overlegt hehbende, by wat middelen de on-
lusten dezer landen weggenomen, de vreem-
de handelaars geweert, de Nederlanders
van ’t genieten der Contracten, en hun

alleen competerende Nagelen voortaan
verzekert, en den Koning van Ternate

daarentegen zyne toegelegde pretensien inge¬
willigt, en toegestaan mogten worden; te-
genwoordig ter wederzyde voor vast, bondig.
en onverbrekelyk overeen gekomen, verspro-
ken, en geaecordeert in maniere als volgt,
te ieten ,

Eerstelyk, worden by dezen vernieuwd,
en nog voor kragtig geconfirmeert, en ge-
continucert zodanige Contracten, Accoor¬
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den, ende verbintenissen, als van tyd toi
tyd tusschen gemelden Koning, en zyn
onderdanen met de Nederlandiche Com-
pagnie in de Moluccos, en deze quartieren
gemaakt, mitsgaders tegenwoordig nog wel
bewaard onder den Nederlandschen Gou-

verneur in Amboina berusiende zyn, zo in
dezen niet contrarieren.

Ten tweeden , beloost zyn Majesteit
tot volkomen rust der Amboineesche lan-
den, en verzekering, dat gemelde Con-
tracten zonder eenigen inbreuk voortaan
precis zullen agtervolgt worden, als na¬
mentlyk :

Dat van hier met hem na Molucco zul-
len vaeren alle de Ternataanen, zo groot
als klein, met vrouwen, kinderen, Slaven.
en omslag, zonder daar eenige Creaturen te
laren, of ook namaals buiten des Generaals
kennis herwaards te zenden.

Dat geen vreemde Negotianten, ’t zy
Europische, of Indiaansche Natien, nie-
mand uitgezondert, by zyn verblyvende
lands-onderzaaten op hunne stranden zullen

worden geadmitteert, anders, als die met

goede Pascedullen van den Gouverneur
Generaal op Batavia voorzien komen; welke

dan nergens anders zullen mogen ankeren
als op de vier navolgende hoofd-plaatzen,
te weten, voor ’t Kasteel Victoria in Am-

boina; op Hitoe aan de Redoute ; ot
Loehoe, en tot Cambello, zonder meer

2yom hun handel te dryven, mits, dat

geen Nagelen vervoeren. Item voor
vertrekken door de Nederlanders, ende de
hoofden der zelver plaaizen alvorens per
fect gevisiteert, en dien aangaande by on¬
derteekening van de Visitateurs op hunne
Pasceduls verklaringe worde gedaan , geen
Giroffel- Nagelen, steelen, nog Moer-
Nagelen, inne te hebben, op pene, van te
verliezen lyf en goed , tot profyt van den
Koning, en de Nederlandsche Com-

pagnie.
Dat mede getaxeert zullen worden, die

buiten vrygeleide van zyn Ed. den Gouver-
neur Generaal in deze quartieren, of on-
geoorlofde plaatzen verschynen.

Dat de Nederlanders, zo tot weering der

gemelde onvrye Negotianten, en alle andere
onderkruipers met hulpe van des Konings
onderdanen, als om Nagelen te ontfangen
alle wegen, en acces-plaatzen op des Ko-
nings land zodanige Forten, vastigheden,
of minder gehouwen, zullen mogen maken,
en guarnizoenen houden, als t hen belie-
ven, en zy te raden werden zullen, waar
in des Konings onderdanen ook verhonden
blyven hun te assisteren.

Dat des Konings inlandsche subjecten,
die zich tegens de voorsz. Contracten, of
des Konings bevel, eenigzins mogen komen
te vergrypen, by den Nederlandschen Gou-
verneur in Amboina (als ’t principaalste

gezag

1638.
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gezag hebbende ) ende den Koning, 9
Stadhouder, welken zyn Majesteit voor-

nemens is bier te laten, of te zenden, na
bevinding van zake zullen worden geflraft.

Dat ook des Konings onderdanen, ze
deOeli Siva ’s, als Oeli Lima ’s , en

Nederlanders met bunne subjecten, onder
den anderen niet alleen gelyk vrienden, maar
ook als broeders in eenigheit leven, en van
wederzyden gehouden zullen wezen den an¬

deren in tyden van nood met zodanige magt.
als elk bybrengen zal konnen promptelyk
te assisteren, en te belpen desenderen.

Dat de zelve Konings onderdanen buiten
eenige voorvallen mede gehouden zullen we
zen met de Nederlanders neffens hunne
onderdanen, eens ’s jaars te Pangajen, om
ronde te doen, eenige, quaadwillige zynde.
te ftraffen, of zodanige andere diensten, als
de Nederlandsche Gouverneur, en des
Konings Commies, tot des lands rust en
verzekering hehben voor te dragen, mits¬
gaders, op ’t ontbieden van gemelden Gou
verneur, eens in ’t jaar by den anderen te
komen; namentlyk t eene jaar aan ’t Ka-
steel, en ’t volgende op Loehoe, of ter
plaatze, daar de voorgenoemde Konings
Stadhouder zyn residentie houd, om al-
daar een yder te hooren, de differenten
by te leggen, en elk na vermogen regt te
doen.

Ten derden , accordeert de Gouver-
neur Generaal aan den Koning van Ter-
nate, volgens zyn verzoek (onder deze
expresse Conditie, dat de meergemelde
Contracten aan de Nederlandsche Com-
pagnie voortaan gepresteert, en de Nage
len ten pryze van 60. Realen van agten in
Specie, of 70. Realen courant de Bahaar
van 550. ponden Hollands , zuiver en
droog, aan hun alleen verkogt, en gelever
worden, of in contrarie deze nul, en van

geener waarde, wezen zal) niet alleen zo¬
tdanige plaatzen, ende volkeren, als in

jaar 1605 , wanneer het Kasteel in Am-
boina door den Admiraal Steven van der

Hagen van de Portugeezen vermeesteri
wierd, buiten subjectie der zelver Portu-
geezen geweest, ende wyders de Neder-
landers bygekomen zyn, maar ook alzulke

landen, als na dien tyd met de Nederland-
sche Compagnie verbintenissen hebben ge-
maakt; namelyk Boero, Manipa, Kelang,
Bonoa, Assahoedi, Lissibatta, Lissidi, &amp;c
en zyn de verzogte plaatzen, die de Gene
raal daarenboven onder Conditie als voren
inruimt, en onder des zelfs subjectie stelt,
te weten, het geheel eiland van Ceram,
met alle de dorpen daar op gelegen, geent
uitgezonderd. Item, op het eiland Uliaf-
ser, de Mooren van Lha Mahoe, met de
kleine Negryen, die daar onder sorteren
namelyk Piha, Nollot, Oehoe, Hatela,
en Watilette, en op ’t eiland Oma, of
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Boang Besi, de vier Moorsche dorpen 1638.
Hatocaha, Cabauw, Kailolo, en Pelauw;
mits dat zy egter gehouden, en begrepen
blyven onder de zelve puncten, die hier
voren gespecificeert staan, en de Neder-
landsche onderdanen evenwel gelyk voor
dezen op Ceram ’s kust zullen mogen Sagoe
maken, mitsgaders hunne geriefelykheit,
zonder eenigen tegenstand, of misnoegen,
haalen.

Zo en zal zyn Majesteit, ofte des zelfs
Stadhouder, ook niet vermogen den afge¬
stanen onderdanen op Ceram ’s kust, en el-
ders, meer lasten, of beswarenissen, als zy
by de Nederlanders gesupporteert hebben,
op te leggen.

Insgelyks confirmeert zich de Generaal

ook met de uitspraak, gedaan by de vier
hoofden van Hitoe, namelyk Cajoan,
Drangkaja Toeha, Tanahitoemessing,
Baros Noessatapi, Bermela Pati Toeban-

en den zoon van den zieken Keylisa Toto-

haroe, in absentie van Kakiali, Kapitein
Hitoe, en Taloecabessi van Capaha,
ganschelyk contrarie hunne voorleden jaarse
gezamentlyke verklaringe aan zyngemelde Ed.
Dat zy de Majesteit van Ternate, als
Koning en gebieder over de dertig Hi-
toëesche Negryen eykennen, en aanne-

men , dog zonder gezag, of pretensie te
hebben op de zeven dorpen, aan de Suid-
zyde van dat land gelegen , met name
Oerien, Assaloelo, Larike, Waccasihoe,
Alang, Liliboy, ende Hatoe, die ten ty-

de van de verovering van ’t Kasteel mede
onder de Portugeezen hebben geresorteert.
zulks die als nog zyn , en blyven onderdanen
van de Nederlanders, hoewel zich zedert

vier jaren herwaayts tegen de zelve onder
die van Hitoe geopposeert, ende daar over
ten zynen tyde straffe te verwagten hebben,
des dat gemelde dertig dorpen, nu subjec-
ten des Konings, mede verbonden blyven,

als voren.
Zo word ook ten wederzyde belooft, dai

zy des anderen onderaanen, ’t zy Christe-
nen , of Mooren , zo wel in deze, als de
Molukse quartieren, niet en zullen vermo-
gen van hun aangenomen geloof te brengen
schoon zy daar zelf om mogten verzoeken,
nog ook malkanderen op die ofte andere

wyze eenig volk onttrekken, maar elk by
de zynen laten, onder Conditie als voren
verhaalt.

Wyders accordeert de Generaal aan zyn
Majesteit, dat, wanneer in de Moluccos
eenige Ternataanen of andere zyne subjec-
ten, vrye perzoonen alvoren, by den vyand
vergeloopen wezende, ende Gechristent
ofte Moorsch wederkomende, gelyk het
Contract medebrengt, en tot nog toe is ge¬
schiedt, de zelve door de Nederlanders,
ofte Ternataanen, niet eerst aangesproken,
maar loegestaan zal worden zich te ver-

voegen
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1638. voegen by die ze willen, ’t zy tot het
Christen geloove by de Nederlanders, of
by den Koning tot het Moorsdom, zonder
eenige persuasie, onder welke Conditie ook

begrepen blyven alle Spangiaarden, Portu-
geezen, Tidoreezen, Pampangers, Chi-
neezen, Japanders, ende andere, die van
den vyand komen asloopen.

Maar cenige Slaven insgelyks overkomen-

de , zullen weder by hunne meesters moeten
gaan, of Mardykers wezen willende, zal
de Compagnie daar voor aan den Eigenaar
betalen de somma van zestig Realen van

agten, half in gelde, ende de andere helft
in kleeden.

Nagelen,Voor welken prys , ofte in
zullen de Ternataanen ook vexmogen van de
Nederlanders te lossen zodanige Tidoree
zen, of hunne Slaven, als de Nederlan
ders van den vyand in den oorlog bekomen,

Nog belooft de Koning, op het ernsti;
begeeren van den Gouverneur Generaal
niet alleen promptelyk met de dood te straf-
fen, die van het eiland Xoela, mede zyne
onderdanen, welke nu ruim twee jaren ge
leden zekeren Nederlandschen Koopman
Pieter Paulusz. genaamt, en nog twee Sol-
daten, aldaar, met een Jonkje van Key

voorby Banda gedreven komende (onder
schyn van vriendschap, en sterke noodiging
aan land ) vermoort hebben, en ook met den

eersten te restitueren zodanige Borgers-
Slaven, als daar successive uit Banda ver-

loopen zyn
Zo authoriseert , ende recommandeeri

zyn Majesteit mede by dezen den Neder-
landschen Gouverneur in Amboina om
zyne competerende geregtigheden dezer lan
den te vorderen en die jaarlyks met de eene
of de andere gelegenheit, ’t zy by rescontre
of op des Compagnies schepen in de Mo¬
luccos toe te zenden.

En om zyn Majestcit het voldoen dezes.
ende der voorgaande te meer te doen beyve

ren, 2° word (volgens ’t advys der Heeren
Scventienen, en de belofte voor dato aay

hem Koning gedaan) by dezen door der
Gouverneur Generaal, en den Raad tot

een besluit toegezegt, ende belooft, dat b
of zyn Successeurs, jaarlyks van de Com-

pagnie boven des zelfs ordinaris geregtig
heit tot een vercering genieten zal de
somma van vier, duizend Realen van
agten, die hem in Contanten, of zodanige
Raritciten, als hy begeert, uit Batavia, of
Amboina, jaarlyks promptelyk betaali
zullen worden, wanneer de Nederlanders
zekerheit hebben, dat zy alle de Nageler
in de Molukse, en Amboineesche quar-
tieren , onder zyn Gouverno vallende.
’t zy by groot of kleen gewasch, alleen in
handen bekomen. Onder welke expresse
conditie dat de voorschreve beloften vol

I. DEEL.

N.EK 273

daan, ofte in contrarie agtergehouden za
worden, daar op de Nederlandsche Gou-

verneur in Ternate, ende Amboina, item

des Konings Stadhouder, aandagtelyk
zullen hebben te letten, mitsgaders den Ge¬

neraal, ende zyne Majesteit dies aangaan
de jaarlyks pertinent advys moeten geven

Aldus gedaan, geëindigt besloten,ge¬
schreven, onderteckent, ende gezegelt int
schip Frederik Henrik, ter Reede voor
Hitoe, den 2osten Juny in den jare 1638.
was onderteekent, en gezegelt by Antonio
van Diemen, Antonio Kaan, ter eener,

ende Hhamza Nasseron Minalahi Sjah,
Koning van Ternate, ter presentie van
den Koningen van Tidore, Gilolo, Ka-
pitein Laoet, Kaitsjili Sibori, item de
Soa Siva ’s, en Sengadji ’s ter andere
zyde

Na dat het Translaat in de Ternataan-

sche taal van ’t gerenoveert Contract van
Ternate ter eenre, ende den E. Heer
Gouverneur Generaal en de presente
Raaden van India ter andere zyde, in
forme ten dage en jare voorsz. aan de
Nederlandsche Reduit op Hitoe geaccor-
deert, en afgehandelt door zyn Hoog-
heit, den 18den January in’t jaar 1639.
ter presentie van den E. Heer Gouverneur

in Molucco, Jan van Broekom, in 't
Kasteel Maleyo onderteekent, en geze
gelt was, (’t welk zyn E: wel gewenscht
had dat ten aanwezen van den ganschen
Ternataanschen Ryks-raad, ware geschied.
op dat alzo in ’t toekomende alle frivole
pretensien van ignorantie mogten gepre-
venieert blyven, zulks den Ternataan-
schen Koning ook wel geviel, maar door
absentie van ’t meerder getal der So-
Siva ’s niet na wensch konde verrigten

is op dato den 1oden Maart in’t jaar 1639.
zyn wel gemelde Hoogheit, vergezel-
schapt met den Goegoegoe, beide de
Hhoekoms, de Soa Siva ’s, en Sengadji 's
representerende den ganschen Ryks-raad
van de Ternataansche Kroon, wederom

by den Heer Gouverneur voornoemt in
’t Kasteel Maleyo vergadert, alwaar zyn
Hoogheit den voorschreven Ryks-raad
Collegialiter voorgestelt, gecommuni-
ceert, en punctuelyk onderrigt heeft het
voorstaande Contract, met hare Edel-

heden besloten, ondertekent, en geze
gelt, 't welk by de gansche vergadering,
als de Goegoegoe, Hhoekoms, Soa Si-
va ’s, en Sengadji ’s in allen deelen, niet
alleen voor goed, bondig, en van waar-

de, is gehouden; maar zy beloven, en
verbinden zich nader aan hunnen Ko-
ning, als getrouwe Vasallen, en on-
derdaanen, het vorens gementioneerde
Contract in alle puncten voor nu, en

M m eeuwig,

1638.
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eeuwig, te handhaven, onderhouden,
en doen onderhouden, des ten oirkonde
hebben de Goegoegoe, en beide de
Hhoekoms, uit aller naam deze Acte
onderteekent, door den presenten Ryks-
raad daar toe geeligeerd zynde.

UKS E
Gedaan in ’t Kasteel Maleyo, datum 1638.

als voren.

It, Goegoegoe, Kaitsjili Moesa.
Ié, Hhoekom Bollota.
Ik, Hhoekom Limoeri.

DER-
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7Ieuw verdrag ook door de Ryks-grooten geteekent. Van Diemen ’s vertrek naIn Batavia met Leliato. Hhamza ’s verdere verrichtingen op Hitoe. Zyn komst aan
de vesting Victoria. Zyn handelingen op Ceram. Hoon, door Kimelaha Loehoe op
Cambello hem aangedaan. Hy vertrekt na Manipa. En begeeft zich, tegen Ottens
vaad, na ’t stellen van vier Bewintsluiden, na Ternate, in’t jaar 1639. Van Broe-
kom overleden in ’t jaar 1640. Antoni Kaan, tiende Landvoogd der Moluccos in 't
jaar 1642. Gaspar van den Bogaarde, voorzitter voor een tyd. Wouter Seroyen,
eifde Landvoogd der Moluccos. De Stadhouder Loehoe verzoent zich met ons,
vertoonende Hhamza ’s dubbelhertigheit uit verscheide brieven. Kimelaha Loehoe van
Hhamza voor een schelm verklaart. Madjira na Ternate onthoden. Hhamza belast
Kimelaha Loehoe, met zyn geslagt, te dooden. En Madjira, als toekomenden Stad-
houder, na Ternate te zenden. Lochoe, en zyn geslagt , gevangen genomen. Zyn
dochter, als een vorstin, ingehaalt. Maar hy, zyn moeder, zuster, en broeder,
onthalst. Lochoe niet wel van ons behandelt. De Heer Kaan vertrekt met Madjira na
Ternate. En keert met hem, als Koninklyke Stadhouder, in Amboina. De Koning
geeft de oppermagt aan ons over zyn landen hier. Zyn last, om verscheide Roervinken
te doen dooden. Komst van zyn gezanten in Amboina. Aangelegt om zekere geld-boete
in te zamelen. Hhamza s eisch op die van Hitoc. Hoe veel zy van de boete inkregen.
Wat zy op Manipa verrichtten. In ’t jaar 1645. een ander gezant met ’s Konings
brieven, niet na zyn last beantwoordt. De Heer Demmer legt de zaak voor Hhamza.
Hhamza ’s schatting op eenige dorpen met Sagoe voldaan. De ontbodene Ternataanen
worden door verscheide gestyft, om niet te vertrekken. In’t jaar 1646. Madiira ’s, en
Hhamza ’s, vuile aanslagen breken uit. Waar op nieuwe moejelykheden volgen. In 't
jaar 1647. nieuwe staaltjens van Madjira ’s valschheit. Kaitsjili Sibori herwint Goron-
talo. In’t jaar 1648. Hhamza geeft den Landvoogd , de Vlaming, volmagt om zyn
Tollen te ontfangen. Is misnoegt op Madjira. Zyn dood. Mandarsjah negen en twin-
tig ste Koning van Ternate. De Heer Seroyen gelicht. De Heer van den Bogaarde
twaalsde Landvoogd der Moluccos. De Ternataanen rechten weër moeite in Amboina
aan. Cos verzoekt aan Madjira hun vertrek na Ternate. ’t Geen by weigert. Doch
eindelyk , in gezelschap van Madijra geschied. In’t jaar 1649. Wat leugens zy den
Koning, ten laste van de Vlaming, wys gemaakt hadden. Die daar op zeer bars aan
hem schryft. ’t Geen men omstandig aan hem vertoont. Vlaming toont zich inschikkend

Vlamingvoor den Koning; dog gevoelig tegen Madjira. Madjira ’s fyn antwoord.
zegt dat by zich na ’s Konings schryven richten zal. Maar dat Madjira zorg dragen
moest, dat de Ternataanen vertrokken. Eenige der zelve vertrekken. In’t jaar 1650.
Het blyven van vyf schepen. Mandarsjah belast Hhamza ’s schulden te betaalen, en hem
al de Ternataanen te zenden. Geeft al de Christen-dorpen, en de Heidenen, aan ons
over, Verbittering der grooten tegen hem. Waarom zy hem verwergen. En Prins
Manilha in zyn plaats verkiezen. Mandarsjah vlucht by ons in de vesting. De Land-
voogd van den Bogaarde geeft bier van kennis na Amboina. Wat de gezaghebber,
Cos, hier op doet. Die ook Madijra kennis geeft. Die zich onkundig houd, en zyn
Koning trouw belooft. Hy wil de vertrokken Ternataanen wederom ontbieden. ’t Geen
de Raad in Amboina afkeurt. Van den Bogaarde bericht dezen afval na Batavia.
Haar Edelheden oordeel hier over. Zy zenden den Heer de Vlaming met een vloot na
Ternate. In’t jaar 1651. Die op Boeton aangiert. En dezen vorst beschenkt. Heeft

grooten tegenspoed op zyn reize. Komt eindelyk stil voor Makjan. Hoort, dat de Mui-
ters nu op Gilolo waren. Die, op t hooren van zyn komst, zich meest met hunnen
Koning verzoenen. Uitgenomen Saidi. Dien Vlaming te sterk begraven vind, en na
Makjan keert om den gevlugten Sengadji te dwingen. Vlaming ’s voornemen, om de
Belhamels te straffen, word door Madjjra ’s afval verandert. Weshalven by de Muiters
begenadigt. Vlaming vervondert zich over dezen afval. Hoewel men uit getrouwe
waarschuwingen al voor langen tyd dit had konnen ontdekken; dog nu met den slag gewaar-
schuwt wierd. Moorden ain onze bedienden op Ceram, en elders. Vlaming ’s voor-
zigtige daad op ’t ontfangen van deze tyding. Zyn komst in Amboina. Gelyk ook van

Mm 2 een



1638.

Het
nieuw
verdrag

ook door

de Ryks-

grooten

getee-

kent.

Van Die-
men ’s
vertrek
na Bata¬

via met

Leliato.

Hhamza
sverdere
verrigtin-

gen op
Hitoe.

Zyn
komst

aan de

vesting
Victoria.

Zyn han-

delingen

op Ce¬
ram.

UKS EO LM276
goed, overal de Nagelen uit te rojen. En deneen nieuw Stadhouder. Vlaming vind
En na Batavia zamen te gaan. Hun vertrek naKoning ook in Amboina te ontbieden.

Batavia. Aangiering op Boeton. En van Vlaming op Macassar. Die dien vorst in
schyn trouw vind. Hy komt eindelyk op Batavia.

Den 6den Augustus stak hy van HitoeIt verdrag, nu maar alleen
na Loehoe over, schepte na Cambellodoor den Koning geteekent,
(dog die wilden hem niet ontfangenwierd ’s jaars daar aan ook
en bevond te laat, dat Kimelaba Loehoedoor al de Ryks-grooten van
die hy zo ligt losgelaten, en zynenTernate bekragtigt.
Slaaf, dien hy, als hy wilde, krygenAlles dan hier in Amboina tot beider
kon, genoemt had, zedert niet alleen algenoegen verrigt zynde, zo is de Heer
de vestingen op Cambello, door Leliatovan Diemen met den gevangen Leliato
verlaten, ingenomen, maar ook de stout-van de kust Hitoe na Batavia gezeilt,
heit had, van te zeggen, dat, schoondie naderhand, gelyk wy elders zien zul-
hy ’s Konings Slave was, hy niet goed-len, loon na zyn werken ontfangen heeft.
vinden kon, nu by hem te komen, uiten, volgens des Konings last, op Batavia
vreeze, dat hy hem mede aan de Hollan-onthalst is.
ders overleveren mogt, met welk be-Na des Heeren van Diemen ’s vertrek
scheid, zonder op Cambello te mogenbleef de Koning met den Landvoogd
komen, de Koning weer heen scheppenOttens nog eenigen tyd op Hila, om te
moest.zien, of hy den weerbarstigen Kakiali

Hy vertrok dan na Manipa, alwaarvan ’t gebergte Wawani, om het nieuw
hy, in den bogt van Toeban ten ankerverdrag mede te teekenen, aflokken kon.
gekomen zynde, van de inlanders zeerJa hy zond hem, ten blyk van zyn gunst,
wel ingehaalt wierd, waar voor hy hen,ook een witten Tulbant; dog hy was,
en ook de Amblauwers, naderhand deuit vrceze dat dit maar een lok-aas was,
gunst dede, van hen voor vrye lieden tedaar toe geenzins te bewegen ; hoewel
verklaren, en hun een eigen Sengadii,hy aannam ’t nieuw verdrag na te komen.
of Hertog, te geven.Daar op ontssoeg de Koning al de

Hy liet onzen Landvoogd in AmboinaCoracora’s, die daar op Hitoe by zyn
van daar ook weten, hoe Kimelaha Loehoevloot uit zyne veroverde landen geko-
met die van Cambello zich al weder alsmen waren , behoudende nogtans uit
een wederspannigen aanstelde, en hoe hyieder Coracora eenige perzoonen , om
oordeelde, dat het te schielyk vervoerenhem na Ternate te geleiden, by zich;
van Leliato na Batavia daar af de eenigedog als die van Hatoehaha vernamen, dat

enhy van hun ook eenige jongelingen oorzaak was ; verzoekende ook twee
Jagten, om hem na Ternate te geleiden.dogters, eisschen wilde, hebben zy dat

De Heer Ottens liet hem weten, datniet alleen geweigert, maar rond uit
het de uiterste schande voor zyn Hoog-gezegt, dan geenzins onder den Koning

meer te willen staan, en zich aanstonds heit wezen zou, zo uit Amboina te ver-

weer onder de Nederlanders te zullen trekken, zonder iets ten voordecle der
E. Maatschappy uitgevoert, maar in te-begeven; daar het nogtans van ouds een
gendeel deze landen met nieuwe moeje-regt der Ternataansche Koningen over

alle hunne veroverde landen geweest is, lykheden bezet gelaten te hebben; wes-
zodanig een eisch te mogen doen. halven hy hem ried, hier zo lang, tot

Den 3den July quam Hbamza over den door de gezamentlyke magt de nieuw-
korten weg van Hitoe Lama aan de gerezene onlusten mogten gedempt zyn,
vesting Victoria, nam zyn huisvesting in te blyven.

het Stadhuis, keerde, na elf dagen deftig De Koning daar toe niet konnende En be¬
onthaalt, en door den Landvoogd het besluiten, zo zond men hem twee Jag- geeft

zich,beloofde verindagtigt te zyn , weer na ten, dog met betuiging, dat het dan
tegen deook ’t verderf van zyn landen, en ’t ver-zyn vloot.
Heer Ot-Hy was zo ras niet op de zelve ver- lies zyner inkomsten, zekerlyk mede- tens raad,

brengen zoude, wanneer de E. Maat-schenen, of hy ontboodt al de Coracora ’s
van Cerams Noord-zyde by zich; dog schappy genoodzaakt wierd met hare

van magt zyn wederspannige onderdanen teniemand quam , dan een Coracora
dwingen.vanTobo. Dien van de binnen-kust

Dus stak hy, na ’t stellen van vierCeram lei hy zulke zware schattingenOp, Na 't

stellendat zy alle na ’t gebergte vlugtten, en bedienden des Konings, in de plaats van
van viereen Stadhouder, den 26sten September,zich met die van Ihamahoe tegen den

bedien-
in’t jaar 1638, met zyn Cocacora’s, en den,Koning, zo hy komen mogt, om hen
die Jagten, van Manipa na Ternate over, Na Ter-die verder af te eisschen, verbondden.
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alwaar hy behouden in de volgende maand

aanquam.
Zedert dit vertrek des Konings uit

Amboina, namen (gelyk wy onder de
verhandeling van die Landvoogdy zien
konnen) de moejelykheden met Kimelaba

Laehoe hoe langer hoe meer toe; maar
wat de beloften, door den Koning zo
legtelyk gedaan, aanging, daar quam
niets ter wereld van, weshalven ook de

beloften, aan onzen kant gedaan, van
zelfs vervielen.

In Ternate viel in’t jaar 1639 mede
zeer weinig van belang voor, uitgezeit
alleen, dat Koning Hbamza op zyn oude
gronden voortging, met dan eens onze
beste vriend te schynen, en dan weer de
boezem-vriend der Kastiliaanen te zyn;

hoewel hy ons beide even sterk haatte
en, was het hem maar mogelyk geweest.
wel zeer ligt zou afgescheept hebben
By de Mooren hield hy zich als een
Mohhammedaan , by ons, of de Kasti-

liaanen, zeide hy, dat hy in zyn
hart een Christen was, maar dat ’s Ryks

wetten, en gesteltenis, hem verhinder-
den, dat voor als nog, ten ware hy met
zyn Kroon ook zyn leven wilde quyt
zyn, openbaar te toonen; en ondertus-
schen was hy al zo sterk Moorsch, als
Christen, zich maar houdende aan ’t geen

hem best in zyn kraam diende

In’t jaar 1640, den 2gsten February
quam de Heer Landvoogd, van Broekom,
hier te sterven. Zyn vervanger de Heer
buitengemeene Raad, Antoni Caan, wa-
te Batavia al als tiende Landvoogd ge-
koren, maar quam eerst den laatsten
Maart voor de vesting Orangie ten an-
ker; zonder dat 'er in dien tusschen-tyd
een gezaghebber in Ternate geweest is;

de zaaken zo lang door den opper-Koop-
man, en de verdere leden van den Raac

aldaar, bestiert zynde.
Hy bleef daar tot in’t jaar 1642.

wanneer hy met ’s Konings brieven der
zosten February met het schip Grol in
Amboina quame, om den Heer Ottens te
vervangen , die egter niet meer, dan
’s Konings tegenwoordigheit, uitwerkte.

Hy was den 11den February uit Ter-
nate vertrokken, na dat hy den Heer
Gaspar van den Bogaarde met den Tite
van Voorzitter in zyn plaats aangestelt
had; hoewel die dat niet langer, als tot
den 3osten April , bleef; wanneer de
Heer , Wouter Seroyen, hier als elfde
Landvoogd voorgestelt, en van den Bo-
gaarde door hem als hoofd na Makjan
gezonden wierd. Hy quam ’er in dat
aar maar met den Titel van Voorzitter.
dog in’t jaar 1643. wierd hy volslager
Landvoogd door de Hooge Regeering
van Indien gemaakt.
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In Amboina wierd de Stadhouder
Loehoe, zich nu, by ’t verdrag van die

3 envan Cambello, Erang, Kelang
Assahoedi, tot het uiterste gebragt zien-
de, eindelyk bewogen, om zich met de

onzen in Augustus des jaars 1642. te be¬
vredigen, met belofte, van zich als een
getrouwe onderdaan des Konings, en als
een vriend der Nederlanders, te zullen

gedragen ; ’t geen onder de regering van
den Heer Demmer in Amboina zo wat

heen schokte, Koning Hbamza dan eens
de schuld op Kimelaba Loehoe, en Loehoe
die dan eens weër geheel op den Koning
leggende. Het laatste was echter maar
de rechte waarheit : want als Loeboe op
zekeren tyd van eenen Pati Heli, broeder
van Sengadji Cowassa, toen hoofd van
Manipa hoorde, dat hy , voorleden
aar in Ternate zynde, klaar had konnen
merken, dat hy (Loehoe) in ’s Konings
ingunst was, z0 zeide Loehoe openhertig
tegen den Landvoogd Demmer: I weer
wel, dat de Koning al de schuld op my
zoekt te leggen, en dat by, nu ik in alles
volgens zyn last gedaan heb my nog zoekt

tete dooden, en aan zyn staatkunde op
offeren; maar om egter te toonen, dat ik
geen schuld heb, en niet anders dan volgens
zyne schriftelyke bevelen gedaan heb lhoe¬
wel hy by u, en al de Hollanders met zyn

Kastiliaansche streeken voor den goeden
man zoekt te speelen) zal ik myn zeggen
uit agt brieven (die hy ook voor den dag
haalde ) bewyzen.

Uit den eersten, ten tyde van den Heer
Philips Lucaszoon geschreven, bleck klaar

dat de Koning Lelilato ’s daden, in 't op-
rokkenen en afvallig maken van onze
onderdaanen, prees, en hem belastte, daar
in voort te gaan.

Uit den tweeden, by den tydt van den
Heer Gysels geschreven, bleek, dat het
zyn bevel was , dat de vreemdelingen,
zo vry als de Nederlanders, op zyn
stranden komen, en daar Nagelen in
handelen mogten; vermits zy hem wel
driemaal meer Tol, dan de Nederlanders,
opbragten.

Uit den derden, mede omtrendt dien
tydt gekomen, bleek, dat hy wilde, dat
men de vreemdelingen daar niet alleen
aanhalen, maar, des noods, ook van kost
en drank voorzien zou; van hoedanig een
inhoud ook de vierde was.

aangezienIn den vyfden belastte hy,
tegen dehy de hulp der Hollanders

Kastiliaanen, en Tidoreezen, toen van
nooden had, geen vreemdelingen nu tog
aan te houden; maar dat de Kimelaha,
en de Orangkajen, nogtans yder Bahara
Nagelen op honderd Ryksdaalders, den
zelven prys , dien ’er de vreemdelingen
voor betaalden, houden zouden.

EnMm 3

1642.

De
Stadhou-
der Loe-

hoe ver-

zoent

zich met

ons.

Vettoo-

nnde
Hnamza

s dubbel¬

hertig-
heit.

Cit ver-

cheide

brieven.



Kat.

Kimelaha
Loehoe
van
Hhamza

706geen

Schelm

verklaard

Madjira

na Jer

nate ont-

boden.

In ’t jaar
1643.

Hhamza
belaff

Kimelaha

Lochoe,

OM L.278
En hoewel in de drie andere brieven

niets ten laste des Konings nog ten
voordeele van Kimelaba Loeboe, stond.

zo wist hy 'er egter met woorden by te
voegen, dat hem nog een brief van den
Koning, in Loot beslagen (om dien, by
ontmoeting van Hollanders, maar in zee
te werpen) met Sengadji Toeban ’s zoon
gezonden was, dog dat die by hem nog
niet ontfangen, en hy van voornemen
was, dien brief, zo ras by dien bekomen
had, ten bewyze van zyn opregtigheit,
aan ons over te geven.

De Koning mogelyk de lugt van deze
ontdekking van Loehoe gekregen, of wel
eenig ander misnoegen tegen hem op-
gevat hebbende, schreef niet lang 'er na
een brief aan de Heer Demmer, waar in
hy begeerde, dat, aangezien Kimelaha
Loeboe een afvallige Schelm was, men
den jongen Madjira met al de Orangka-
’s na Ternate, om hem als Stadhouder

in Loehoe ’s plaats aan te stellen, zenden
zou. Egter is t zeker, dat Loehoe vol¬
komen de waarheit van Hbamza maar

gezegt, en klaar aan ons getoont heeft.
dat, hoe vriendelyk die Koning ook
altyd aan ons geschreven had, hy altyd
aan zyn Stadhouders geheel anderen last
gegeven, en eindelyk, ziende, dat zyn
listen uitgekomen, en nu ten einde wa-
ren, best geoordeeld heeft, de Kimela-
ha ’s Leliato, en Loehoe (hoe trouw zy
in alles volgens zyn stipten last ook ge-
dient hadden) aan zyn staatkunde maar
op te offeren, en door dit middel zyn
zaak, die rondom vuil was, in schyn
egter by de E. Maatschappy schoon te
maken.

Wat man deze Madjira geweest zy,
is uit de Stam-lyst van het Adelyk huis
Tommagola hier voor klaar te zien.
Hy had zich bevorens al, onder de re-
geering van den Heer Ottens in Amboi-
na, zodanig in de gunst der Hollanders
weten in te wikkelen , dat hy geboren
scheen, om den luister van dat vervallen
huis weër tot zyn vorig aanzien op te
vyzelen; en schoon deze jonge Tyger
als een Hondje in den schoot der Hollan-

ders gekoestert, zyn ingeboren boozen
aart zo lang had weten te ontveinzen,
dat die Natie niet de minste tegen-
reden vond, om hem tot het Stad-
houderschap te helpen vorderen; zo heb-
ben zy naderhand te laat gezien, dat de
boosheit, met de jaaren aangroejende,
eindelyk ook in hem eens leelyk, en tot
hun groot nadeel, uitgebersten is.

Den 11den February in’t jaar 1643
quamen uit Ternate geheime brieven van
Koning Hbamza aan den Heer Demmer

in welke hy begeerde, dat men Kimelaha
Loehoe, nevens zyn gansch geslagt, te
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weten, zyn moeder, zuster, broeder.
zoon, en Kaitsjili Laksamana, wegens
hunne gepleegde trouwloosheit, zo te
gen hem, als tegen de E. Maatschappy
op Amboina ter dood brengen, al hunne
goederen voor hem verbeurt verklaren
en dat men vorders den jongen Madjira
met al de Orangkaja ’s, en Kipati ’s, na
Ternate, om hen een nieuwen Stadhou-

der voor te stellen, zenden zou.

Dit bevel des Konings wierd voo
Kimelaba Loehoe, vermits men hem toer

nog te veel van doen had, zeer geheim
gehouden, en hy tot een beter tyd toe
van de onzen, zelfs vriendelyker, dan te
voren, behandelt; maar den 14den Mai

vond de opper-gebieder van de magt der
E. Maatschappy in Amboina, de Zee-
voogd Caan, geraden al de onderdanen.

zo der E. Maatschappy, als des Konings,
aan de vesting Victoria te doen verschy-
nen, alwaar hy hen ’s Konings brief
voorlas, en verder toonde, hoe hy be-
lastte met Kimelaba Loeboe, en de zynen.
te handelen; weshalven zy zich hadden
klaar te maken, om met hem na Ternate
te vertrekken, ten einde aldaar Madjira
als Stadhouder te zien voorstellen.

Na ’t scheiden van deze vergadering
wierd Kimelaba Loehoe, met zyn stief-
broeder, Paliwani, of Ackiwani, ge-

vangen genomen, Madjira met zyn aan-
staande waardigheit geluk gewenscht,

met aanmaning van zyn vader Sabadyn ’s

voetstappen na te volgen, en ons nu de
hand te bieden, met Loehoe ’s gansch

geslagt, en goederen, aan ons, en zo
verder aan zyn Koning, over te leveren.

Madjira verzorgde dit alles ook stipte-
'tlyk, aangezien op den 3den Juny, in

jaar 1643 , Kimelaba Loehoe ’s moeder
zuster, zyn vrouw, en dogter, nevens
Ackiwani ’s vrouw, met een deel Slaven,

en Slavinnen , en der zelver goederen,
aan de vesting Victoria gebragt wierden
alle welke door hem op Cambello
byeen vergadert, en dus gekregen waren.
Loehoe ’s dogter wierd door de Ambonsche
Juffers zeer statelyk ingehaalt, om dat zy
van Koning Hhamza over vyf jaren of
Cambello tot zyn Byzit gemaakt, en van

hem last gegeven was, haar na Ternat
te zenden; maar de andere vrouwen
wierden in de vesting gevangen gezet.

Hier op vond men den 16den Juny
volgens ’s Konings uitdrukkelyken last
goed, den Stadhouder Loehoe, zyn moe
der, Djouw Bay, zyn zuster, Fatimc
en halven of stief-broeder, Ackiwani
als de hoofd-oorzaaken van al deze weder-

spannigheden, en oorlogen in Amboina
ter dood te verwyzen, en hen daags daar
aan op ’t plein van de vesting Victoria,
voor de poort, te onthalsen.

Dit
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Dit was het einde van dezen Konink
lyken Stadhouder, die, om zynen Koning
wel te dienen, ons, en zich zelven, veel
moeite aangedaan, en daar na, om zich
voor ons weër te verontschuldigen, ons
wel grooten dienst, maar zich by zynen
Koning zulken ondienst gedaan had,
dat hy het met zyn hals heeft moeten
boeten.

Egter ben ik van oordeel , dat, hoe
trouwloos ook Loeboe, met de ontdek

king van ’s Konings valsche streeken aan

ons, omtrent zyn Koning gehandelt had,

men ten minsten na die klare vertooning,

dat hy niets buiten ’s Konings last tegen
ons verrigt had, behoorde verzorgt te
hebben , dat men nog hem , nog de
zynen  aan ’t leven quam : vermits
alles, hem ten laste gelegt, niet zyn
maar Koning Hbamza ’s eigen bedryf.
over ’t welke dierhalven hy, maar geen-
zins Loehoe, strafbaar was.

Hier op is de Heer Zeevoogd , Caan,

met het schip Frederik Henrik, en zeven
andere, nevens Madjira, en de Loehoe

neesche Orangkaja ’s (behalven Pati
ambello, die weër op de vlugt was )
den gden July uit Amboina na Ternate
gezeilt, en in Augustus met den nieuwen

Stadhouder des Konings, Madjira weër
in die Landvoogdy op Hila gekomen,
zo als de wrevelmoedige Kakiali in zyn
eigen slaapkamer door een Kastiliaan ver-

moort was.

De Heer Caan , den gden en 6den Sep-
tember een vergadering in de hoofd-
vesting Victoria belegt hebbende, ver-
toonde aan al de Orangkajen, hoe Ko-

ning Hbamza aan hem, en aan al de
Landvoogden van Amboina, volle magt
gegeven had, om, uit ’s Konings naam.
over alle zyne landen in Amboina de

deoppermagt te hebben, regt te doen,
wederspannigen te straffen, en alles
geen den dienst des Konings, en derE

Maatschappy, vercisschen zou, te ver
richten.

Ook las hy voor het bevel-schrift des

Konings , waar by Madjira voor zyn
Stadhouder over zyne landen in Amboina
verklaart werd, gelyk hem op dien tyd
by zyne gelukwensching ook een Goude
keten, met drie Kanonschooten ’er ne
vens, vereert wierd.

Daar na opende de Heer Caan ’s Ko-
nings tweede geheim-schryven, waar by
Kipati Loehoe, den Kipati, en den Hi-
mam, of Priester van Cambello, Kaitsjili
Laksamana, en Leliato, als wederspanni-
gen ter dood veroordeelt wierden.

Men vond daar op goed eenen Derma-

boe, zoon van Pati Cambello , eenen

Chatieb Lanoero, en den Pati van Loe-
hoe, Parti Leka genaamt, als de drie
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voornaamste beroerders van den Staat,
ter dood te verwyzen, en hen op den
yden September in’t jaar 1643. op 't

plein der vesting te onthalsen; gelyk dit
den 31sten November daar aan op Bata-
via ook aan Leliato uitgevoert is.

In’t jaar 1644, in Maart, zond de
Koning twee Ternataansche gezanter
naar Amboina, Alonso Cardinosa, en Al-
mossarif Kediri, de welke met Madjira
aan de hoofd-vesting gekomen zynde, ze
liet de Heer Landvoogd Demmer, vol-
gens ’s Konings last ook den Himam, of
Priester van Loehoe, Lawadyn by den

Pati van Cambello , Tebelia genaamt,
den 24sten Maart in’t jaar 1644. ont-
halsen , gelyk ook in ’t jaar 1643. dat

zelve vonnis aan Kaitssili Laksamana
(die ’er nog ontbrak ) zou uitgevoert zyn,
zo hy in September des voorleden jaars
door honger en ongemak in 't bosch niet
al omgekomen was.

De voornoemde gezanten waren voor
namelyk hier gekomen, niet alleen om

de Ambonsche Orangkaja ’s (na dat zy
bedreven weder-cen voetval wegens hun

Koning gedaanspannigheit voor den
brengen ; maarhadden ) weër hier te

voornamelyk, om een geldboete van dric
en zeventig duizend Ryksdaalders, die
hy hen opgelegt had, en waar toe die
van Cambello, Boano, Erang, en het
Oeli, Anin , yder tien duizend Ryks-

daalders, den Sengadii van Boano, Ke-
lang, en Caibobo, yder vyf duizend, en
zo anderen na gerade het verdere geven
moesten, op te haalen

Ook liet zich de Koning nog al voor

staan, dat hy over de kuit Hitoe medt
te zeggen had; op welken grond hy de
Orangkaja ’s van daar met een Coracora,
vol geschenken, na Ternate ontbood.
om met hen te beraadslagen, wien men
tot een nieuwen Kapitein, of Hopman
der kust Hitoe, kiezen zou. Al ’t welk
uist z6 niet opgevolgt, en maar als een

misvatting voor dien tyd aangemerkt
wierd.

Ook gaf hy door deze gezanten de
zelve volmagt over zyn landen aan den
Heer Demmer, gelyk hy die bevorens
aan den Heer Caan gegeven had, maar
met die bepaaling, dat by den genen van
zyn onderdanen, die daar de dood mogt
verdient hebben, na Ternate zou moeten

zenden.
Na dat nu deze gezanten met het in-

maanen van deze boete over de vyf maan-
den bezig geweest waren, hebben 2i
t geen nog zeer te verwonderen was
waar het uit zulke arme dorpen van daan
gekomen zy) niet meer , dan zes en vyf-
ig duizend, agt honderd, en vyf en
zeventig Ryksdaalders konnen erygen,

’t geen
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’t geen egter meest in kleeden, Gongen
slegt Goud-werk, kleen geschut, er
eenige Bassen, alles ten hoogsten pryze
aangenomen , bestaan heeft. Hier mede

nog niet vergenoegt, zyn zy den 13den
Scptember na Manipa geschept, alwaar
zy, nog twee duizend Ryksdaalders in-
gevordert hebbende, den ouden Kime-
laha, Fakiri, met nog eenige andert
Orangkaja ’s van Boero, en Manipa
medenamen, om hen, volgens ’s Konings
last, na Ternate te voeren

Zy ontboden Madjira, en de Loehoe-

neesche Orangkaja ’s, voor de tweedt
maal by zich, dog zy bleven t'huis, ver-
mits de onzen het niet goed vonden; en

daar op zyn zy na Ternate weder ver-
trokken.

In Mai des jaars 1645. quam hier uit
Ternate Pieter Eduard, een Tolk, met

brieven des Konings, waar uit bleek,
dat die Heeren gezanten des voorleder
jaars, en wel byzonder de eerste, den

erKoning veel leugens wys gemaakt,
opgerokkent hadden, niet alleen om zy-
nen bevel-brief, en volmagt, aan den
Landvoogd van Amboina gegeven, er
zyne belofte van afstand van de kust van

Hitoe, aan den Ternataanschen Land-
voogd, den Heer Seroyen in ’t jaar 1644.
gedaan, in te trekken, en te herroepen;
maar om ook zeer vreemde bevelen aan zyn
onderdaanen in Amboina te geven. Hy
had den Koning opgegeven, dat de Hol
landers overal op zyn stranden vastighe
den, vlak tegen ’t verdrag aan, deden
opwerpen, en het dierhalven gezien
stond , dat zyn onderdaanen voortaan

t'eenemaal na hun goedvinden, als hun
Slaven, zouden moeten leven. Men

dwong hen niet alleen daar, zo zy voor
gaven, Prince-vlaggen te moeten voeren
maar perste hen hier en daar ook met

gewela Christen te werden, en dus ge
heel van den Koning af te vallen.

Ook zond Koning Hhamza aan de
gevlugte Ternataanen op Kelang een
vergiffenis-briefje , hen bevelende naar
Ternate te keeren; maar de Landvooge
van Amboina, daar over byzonder mis
noegt, vond niet goed dezen last des
Konings op te volgen, maar de zaak aan
hare Edelheden op Batavia te vertoonen,
en daar op antwoord af te wagten.

Als nu deze Tolk, volgens ’s Konings
verzoek, na Ternate met een Jagt we-
derkeerde, maakte de Heer Demmer deze
gruwelyke leugens van zyne gezanter
aan den Koning bekent, en gaf hem een
net berigt, wat van al deze zaaken de
regte waarheit was; te weten, dat alleen
aan die van Anin in’t jaar 1643, toen zy
zich de eerste maal met ons bevredigden,
een Prince-vlag, enkelyk om hen van

UKS E
onze vyanden te onderscheiden, gegeven
was; en dat het dorp Caibobo alleen,
na lang aanhouden, en na uitdrukkelyke
waarschuwing , van dat zy, zo wel
Christen als Heidensch zynde, egter
onderdaanen van Ternate bleven, Christen

geworden was.
Met dit Jagt ging, volgens ’s Konings

ontbod , ook Kimclaha Madjira, en
Sopi, benevens Kimelaha Zoegi, van Xoela

Besi, (die nu omtrent anderhalf jaar
hoewel op- en neder-gaande, was vast
gehouden) om zich nevens Kimelaha
Terbile, toen mede daar zynde, in Ter-
nate over een moord te verantwoorden,

die gepleegt was in’t jaar 1636. aan den
onder- Koopman , Pieter Pauwelszen
wanneer hy met een Jonk , van Key
komende, door zeer hard weder Banda,

en Amboina voorby dreef, en op Xoela
Besi aanquam, en buiten hem nog aan
vier Hollanders en drie inlanders bedre-

ven , behalven dat de E. Maatschap-

py nog drie of vier honderd Ryksdaalders
daar by verloren, en tot nog toe niet de
minste voldoening daar over genoten had

Ook wierd aan Koning Hhamza nu
met eenen de Sagoe toegezonden, dien
hy op Lissabata, Hatoewe, en Assahoe
di, belast had voor zich, in plaats van
de opgelegde schatting, te maken.

Ondertusschen zonden de voornoemde

Ternataanen, aan welle hy een vergiffe
nis-briefie verleent had, drie of vier uit
de hunnen na den Koning, om van hen

nader verzekering voor hunne Slaven, en
Meubelen, by hunne overkomst in Ter
nate te verzoeken; in welken tusschen

tyd de Landvoogd, om hen van’t ge-
bergte te lokken, vryheit gaf om te
gaan, waar het hun beliefde; hoewe
zy, na alle minnelyke verzoeken van
den Heer Demmer, zich daar toe onge-
negen toonden. Hy zond eenen Pati
Chodja na hen; maar die vond geen ge-
hoor; ook hadden zy zich op Salatti al
vast gemaakt, en wierden in hunne we-

derspannigheit, niet alleen door hun
eigen hoofden, de Kaitsjili ’s, Abdul
Pismol, Dagga (halve broeder van Ma-
djira) maar ook van eenen Lebut van

Massavoy, onlangs van Manipa tot her
overgeloopen, om dat hy niet genegen
was na Ternate te gaan, gestyft, waar
onder een booswigt, Anachoda Douwlo,
door Koning Hbamza herwaards gezon-
den, om zyn Sagoe-schatting van Ceram
in te zamelen (hoewel hy zyn tyd niet
dan met schelmstukken, moorden, en
vrouwen-schenderyen op Assahoedi, en

naarBoano, doorbragt, zonder verder
niet’s Konings Jonk eens om te zien)

weinig roeide, die zich ook by dit ge

spuis op Kelang, om dat hy vreesde
voor
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voor den Koning te verschynen, bege-
ven had.

In ’t jaar 1646. begon Madjira, na
dat hy ’t jaar te voren uit Ternate weder-
gekeert was, eenige vonken van het
vuur, dat in zyn herte onder de asch
smeulde, en te gelyk ook nieuwe blyker
van Koning Hbamza ’s aanleg tegen ons
zo klaar te toonen, dat men geen reder
had, om , hoe fyn hy ook schynen wil
de, daar meer aan te twyffelen: want
buiten dat het nu uitbrak, dat hy voor-
leden jaar, als al de Orankaja ’s van Ca

paha (met welke de E. Maatschappy
toen, gelyk nu nog, in een zwaren oor-
log was) op hunne stranden verzamelt
waren , om vrede te maken, hen door

heimelyke boden dat afgeraden had, ze
had hy hen nu dit jaar weër sterk aan-

geraden, den oorlog zo lang, tot hy
weder in Ternate geweest, en sKoninge
last hier over verstaan zou hebben, te

vervolgen ; vermits het dan nog ruim
tyds genoeg zyn zoude, om tot een vrede
te komen; waar uit dan bleek, dat wy
aan Koning Hbamza, en hem, even
trouwe vrienden , ja beide tot Stooke-

branden van dezen oorlog, en, onder
den naam van vrienden, hen als adders ir

onzen boezem hadden.

Schoon nu die kryg, door Capaba ':

verovering ten einde raakte, zo was men
daarom niet t’eenemaal van allen toeleg
der Ternataanen tegen ons vry: want zy

die op Kelang waren, en allenskens
schenen te willen aan de hand komen

met zich om laag neder te zetten , wier-

den door den loozen Ridjali (waar var
wy onder Amboina breeder spreken) ten

eersten vervoert om weder na ’t gebergte

te vlugten; hoewel zy zich in December
weer van daar, ten getale van drie hon-

derd zielen (waar onder wel honderd

weerbare mannen waren) na Loehoe lie-

ten voeren.

In’t jaar 1647. braken de slingze streken
van Madjira al meer en meer uit, wanneei

hy ’t afkomen van die van lhamahoe van
’t gebergte niet alleen tegenhield, maar

ook die van Caibobo verbood, zich ver-

der tot het Christendom te begeven.

In December des jaars 1647. zonc
Koning Hbamza Kaitsjili Sibori met vier
enveertig Coracora ’s (meest uit de
Xoelasche ellanden byeen vergadert) om
’t volkryk dorp Gorontalo, op ’t eiland
Celebes gelegen, en van hem afgevallen,
aan te tasten, en weder aan zyn Kroor

te hegten ; dog, Sibori, niet in staat
zynde om dit uit te voeren, verzogt de
Koning van de E. Maatschappy twee
Jagten, waar mede hy dit dorp verover-
de, en daar grooten buit van Slaven, en
andere goederen, maakte, waar van hy,
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tot erkentenis, honderd Slaven aan de
E. Maatschappy vereerde.

In den jare 1648, in ’t begin vanIn ’t jaar
1646.April , vond de Heer Landvoogd de
HhamzaVlaming van Outshoorn in Amboina het
geeft derJagt de Griffioen op de Reede met brie
Land-

voogdven van Koning Hbamza, waar by hy,
de Vla-gelyk bevorens aan anderen, weer vol
ming vol¬

magt aan dien Landvoogd gaf, niet al
magt om

leen om zyn landen hier in zyn naam te zyn Tol-
len tebestieren, maar ook om zyn Tollen
ontfan-voortaan te ontfangen, vermits hy oor
gen.deelde, dat zyn Stadhouder, Madjira

te slof daar mede te werk ging; behalvenIs mis¬

dat hy ook zeer misnoegt op hem was noegd op
Madjira.om dat hy de nieuwe Coracora ’s, dooi

’s Konings last op Kelang gemaakt, ne-
vens een van zyne bywyven, volgens
zyn bevel nier opzond.

In Mei des zelven jaars overleed Ko- Zyn
ning Hbamza, de looste van al de Ko- dood.
ningen, die Ternate oit bestiert hebben,
na omtrent eenentwintig jaaren geregeert
te hebben, zonder dat men weet, of hy
Moorsch of Christen stierf (waarom de
Priesters ook noit voor hem bidden ) waar
opden 6den dier zelve maand de Prins Kait-

Mandarsjili Tahoebo, oudste zoon van Koning Mo¬
sjah nedafar, met den naam van ple,vals
gen enManlarsjah( of Mandarsaba, zo de Ter- wintigste

nataanen hem noemen, of wel Man Koning
vandarsjah,) tot negen en twintigste Ko-
Ternate.ning van Ternate zeer plegtelyk inge

huldigt is; over welke krooning des
Konings in Amboina ook drie Chargies
met Musketten, en vyf Kanon-schooten,
gedaan wierden. Van Modafars drie

zoonen was hy zekerlyk de beste, EEn

diezeer goedhertig, en minnelyk Prins,
waarlyk veel Koninklyke deugden bezat.

HeerNiet lang hier na vertrok de De Heer
heb- SeroyenCaan den 31sten Mei uit Ternate.

geligt.bende den Landvoogd Seroyen vandaar

geligt, om zich op Batavia over eenigeDe Heer
beschuldigingen te verantwoorden , en

van den
den Heer Gaspar van den Bogaarde, on- Bogaarde

twaalfdeder den Titel van President, voor eerst
Land-en tot nader last van hare Edelheden,
voogd

als twaalfden Landvoogd der Molucco- der Mo¬
aangestelt. luccos.

Ondertusschen deed zich in Amboin- De Ter-

nataanenden 11den September een geschil tusschen
regtende Ternataanen, en Loehoeneezen, eerst
weëi

by hunne wyven begonnen, met zo veelmoeite in
hevigheit op, dat, de eerste tot feite- Amboina

aan.lykheden gekomen zynde, het opper-
hoofd van Loehoe, de Heer, Simon Cos

genoodzaakt was met Soldaaten ’er tuf-
schen te komen, en verder wegens de

Cos ver-
stoutheit dezer Ternataanen aan der

zoekt aar
Stadhouder Madjira te verzoeken, datMadjira

hun ver-zy, volgens ’s Koning lang gegeven last
trck nanu toch eenmaal naar Ternate verzonden
Ternate.

mogten worden; waar toe Madjira geen
Nn ooren
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ooren had, alzo hy hen nog metter tyt
ergens anders toe zou noodig hebben,
weshalven het hem ook aan geen uit

vlugten ontbrak, om te toonen, dat dit
voor eerst nog niet wezen kon, en dat
men beter tyd daar toe afwagten moest;

hoewel hy toen al het verraad, lang daar
na door hem begonnen, in zyn hert
smeedde, en alleen maar na beter en

gunstiger gelegenheit, om het uit te
voeren, wachtte.

Dit verzoek wierd by zekere groote
vergadering op Loehoe den gden Octo-
ber, daar Madjira, en al de Orangkaja ':
van ’s Konings landen mede tegenwoor¬
dig waren, wel ernstig by de onzen
vernieuwt ; dog in 't eerst door hem
weder van de hand gewezen, als nog te
ontydig zynde; maar, ziende, dat de
onzen op dit stuk bleven staan, liet hy,
op hun ernstig aanhouden, toe, dat men

er nu nader over spreken zou,’t geen
daar op uitquam, dat de Raad besloot,
dat men vooreerst Dagga , Madjiras
halven broeder, nevens Leliato ’s zoonen,
Hadji, Labodi, en Baikole, met hunne
huisgezinnen, naar Ternate zou doen

vertrekken; maar de Princen, Abdul
Bismol, en Singasari, zouden hier nog
wat blyven, om dat de Koning hunne
naamen niet stiptelyk uitgedrukt had, en
om dat zy Madjira tot Raadslieden moe

sten dienen. Een groote reden; maar
waar van de laatste den knoop toehaalde;

aangezien wy metter tyd wel zien zullen,
wat schoonen raad zy hem gegeven
hebben, en waar toe hy hen hier zo zeer
nog van nooden had.

Dog de Hollanders, als leden in dezer
Raad zittende, bewezen klaar, dat de
Koning, al de kinderen van Ternate op
eischende, niemand had uitgesloten, en
ze alle in Ternate hebben wilde; behal-

ven dat ook de Princen, Abdul en Bismol,
veel te gevaarlyke werktuigen waren, om
langer in Amboina te blyven, en zeer
ligt by Madjira ’s afwezen (die na
Ternate moest gaan, om den nieuwen
Koning te begroeten) op Lissebatta,
hun geboorte-plaats, een aanhang zouden
konnen krygen, en zich dan zo ook
meester van die brood-kamer maken, uit
welke men hen daar na zo gemakkelyk
niet zou konnen doen vertrekken.

Dus wierd dan ook ’t vertrek der drie

Princen vastgestelt, dewelke van Madjira,
en Maynene van Cambello vergezelschapt
zouden worden, om in Ternate reken-
schap van de op Kelang toegezegde ver-
giffenis te konnen geven. Alles ging nu
nog wel; dog Singasari stelde wakker
den beest, wilde zich na dit besluit niet
schikken, en moest dierhalven met agt

krygsknegten aan boord gebragt worden,
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in welke schermutzeling hy nog een vin- 1648.
ger verloor.

Deze zeven Edele Ternataanen ver-
trokken den 1aden November dezes jaars
met ’s Konings Coracora’s. Zy wierden
een stuk weegs door onze Kooplieden
met een Sloep der E. Maatschappy uit-
geleid, quantzuis om dat zy onzen brief
aan den nieuwen Koning by zich hadden,

dog eigentlyk was het, om te beletten,
dat Madjira op de kleene dorpen niet

mogt aangieren , om de arme ingezete-
nen nog wat uit te mergelen. MadjiraIn ’t jaar

1649.quam in ’t einde van Mei des jaars 1649.
met zyn halve broeder Dagga, en met
cenige der vertrok kene Edelen, weër in

Amboina ; zo men zeide, om hunne

goederen te haalen, en dan in dit zelve
aar nog weder te keeren. Zy hadden Wat leu-

den nieuwen en onervaren Koning veel gens zy

den Ko-leugens wys gemaakt, en zeer quaadaar-
ning wys-dig den Heer Landvoogd de Vlaming te
gemaakt

laste gelegt, dat hy ’s Konings landen, hadden.

en onderdaanen na zich trok, en, met
name , zeven dorpen op de kust van

Hitoe, tusschen Oerin en Hatoe gelegen;

dat hy ook de Mooren met geweld tot
het Christendom dwong, en in ’t byzon-
der dat hy zes Gyzelaars van Waysamma

tegen hun wil en dank aan de vesting
Victoria dagelyks deed ter school gaan.
Hierom hadden zy den Koning geraden,
in tyds daar in te voorzien , en hem tog
niet meer, als ’t gebied over zyne
Christen-dorpen, te laten, en aan den
Stadhouder, gelyk als bevorens, weër
’t volle gezag over ’s Konings landen te

geven.
Die daarDit werkte zo veel uit, dat de Koning
opzeerMandarsjah ( wat tegen-beregten hem de
A15 ,onzen in Ternate ook gaven) den 1sen

Mai een zeer trotzen en spytigen brief
aan den Heer Vlaming schreef, waar in

hy hem zeer bars verweet, dat hyt
verbond, tusschen Koning Hbamza, en
den opper-Landvoogd, den Heer van
Diemen, in’t jaar 1638 gemaakt, niet

na quam, dat hy de Heidenen op Ceram,
te weten, die van Caibobo, Amahcy,
en Makariki, Christenen gemaakt had,
niet tegenstaande het gansch eiland Ceram
(alleen Keffing, en Waroe uitgezonderd
hem toequam ; weshalven hy begeerde,
dat men alles op den vorigen voet her-
stellen, en geen Heidenen meer tot het

Christendom dwingen zou. Ook eischte

hy de voornoemde dorpen op Hitoe
wecr, en belastte, dat men die zes Gy-
zelaars ten eersten ook in Madjira ’s han-

den stellen, en ’t gezag over ’s Konings
landen voortaan alleen aan zynen Stad-
houder laten zoude.

Dus schreef die Koning aan den Am-
bonschen Landvoogd, de Vlaming, een
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1649. man, niet alleen weërgadeloos in zynen
yver, en beleid, ten dienste der E. Maat
schappy, maar die ook in opzigt van de-

zen Koning (die hem door onkunde van

zyne hoedanigheden nu zo bejegende
zo groot van verdiensten was, dat hy
aan hem, en zyn trouw, alleen de wel-
stand van zyn ryk (gelyk wy in 't ver-
volg zien zullen) schuldig, en niet an-
ders, dan door zyn onvermoeide zorg
voor hem, en zyn Ryk, oorzaak geweest
is, dat hem een menigte wederspannelin-
gen niet van zyn Throon, en Kroon,
berooft hebben.

Men merkte ten eerste wel, uit wat’t Geen
koker dit quam, en dat die vorst, zyndemen om-

standig waarlyk van een goeden en medegaanden
aan hen imborst, daar geen schuld toe had; en
vertoond dierhalven oordeelde men best hem maar

zedig te toonen, (gelyk de nu van
haar Edelheden goedgekeurde Landvoogd
van den Bogaarde deed) dat het verbond
ons in opzigt van de Heidenen of hunnen
Godsdienst, gansch niet, maar alleen in
opzigt van de Mooren, bepaalde.

Daarbeneven toonde men hem klaar,

dat die dorpen by hem, en bevorens ook
wel by anderen geeischt, al van de tyden
der Portugeezen onder de vesting Victo¬
ria, dierhalven noit onder Ternate, en
altyd onder ons, gestaan hadden, buiten
dat wy hen naderhand ook met het
swaard overwonnen hadden in een tyd.
dat de Ternataansche Kroon niet het

minste, van regt op die landen te hebben,

gerept had.
'tIn opzigt van zyn landen onder

gezag van zyn Stadhouder voortaan te
laten, deed men hem klaar begrypen,
dat dat geenzins tot zyn welstand, maar
tot verderf van die landen, dienen zou,

die, zo de E. Maatschappy door hare
wapenen het niet belet had , door toe-
doen van zyn Stadhouders, en hunnen
aanhang, al lang in de magt der vreem-
delingen zouden geweest zyn; waar uit
dan voor hem niet anders te besluiten
viel, dan dat die gene, die hem zulk een

raad tegen de zorg van zyn besten vriend
gaven, dit geenzins uit liefde, of ten
besten van hun Koning, maar enkelyk
uit eigen belang deeden; en dat hy, wilde
hy wel doen , zich voortaan aan de

leugenagtige berigten van zulke gezanten
niet eer gedragen moest, voor dat hy
onze tegen-berigten daar op ontfangen,
en daar tegen vergeleken had.

De vorst, deze oopening van zaaken,
zo strydig met het berigt der zynen,
bekomen hebbende, liet zich wel eenig
zins ter neder zetten, doch hy bleef nog
al in die gedagten, dat wy zyn onder
danen in Amboina onderdrukten; hoewel

men hem eindelyk nog zo verre bragt,
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1640.dat hy aan den Landvoogd weer vol-
magt, als te voren by Koning Hbamza
’s tyd, over zyne landen in Amboina

gegeven, en die den 3den Mai onder-
teekent had.

Ondertusschen toonde de Heer Vlaming,
om den nieuwen Koning tog alle beden-

kelyk genoegen te geven, dat het zeer
verre van daar was, dat hy iets zou zoe-

ken na zich te trekken, ’t geen tot de
regten des Konings behoorde, en om
daar overtuigende blyken van te geven,
zond hy twee Slaven, die over dievery
van Hatoehaha opgezonden waren, aan
’s Konings Stadhouder; een zaak, die
noit te voren geschiedt was.

Wanneer Madjira den 2den SeptemberVlaming
met Labadi, Leliato ’s zoon, en andere toond

zich in-Ternataansche Edelen, aan de hoofd-
schikkendvesting by den Landvoogd quam, liet
voor den

hy hem wel zeer feestelyk door eenigeKoning;
dog ge¬leden van den Raad inhaalen, en ’t ge
voeligschut onder eenige Charges van Mus-
tegenketten voor hem los oranden; maar ver
Madjjra.

gat egter geenzins hem over die klagter
te spreken , die hy van hem aan den
Koning gedaan had. Hy sprak ’er nietMadjjra ’

fyn ant-veel tegen; doch zei alleen, dat hy in
woord.plaats van te klagen, maar een net ver-

haal aan den Koning van den staat zyner
landen in Amboina gedaan, en by die
gelegenheit gezegt had, dat op Way-
samma eenige Nagelboomen omgehakt,
dat ook voor eenige jaren een deel Moo¬
ren van Noessanivel, en nog een van
Hatoehaha, Christen geworden, en dat
die zes Gyzelaars zedert eenigen tyd, om
dat zy de gewoonelyke Moorsche plegte-
lykheden niet onderhielden , by hen ook
voor Christenen verdagt gehouden waren

Indien de Koning dat nu voor een klagte
opgenomen had, dat het by hem zo niet

gezegt, nog gemeint was. Onnoozelen
bloed: Ook zel hy tot den Heer Vla-

ming, dat de Koning hem, in opzigt
van die van Caibobo, en Amahey, vol-
strekten last gegeven had, om die weër
tot hunnen vorigen stand te brengen, en
dat ook hy, Landvoogd, 't bestier over
’s Konings landen, volgens zynen uit-
drukkelyken last, zo wel in zaaken van ’t

geloof, als van de gemeene diensten,
voortaan aan hem zou hebben te laten,
zonder zich verder daar mede te be¬
moejen.

Dit liep wel wonderlyk tegen malkan-
deren aan. De Koning gaf volmagt aan
Vlaming; en dit bewees hy klaar. Ook
gaf hy volkomen last aan Madjira over
een en ’t zelve. De Koning schreef

aan de Vlaming , dat de Ternataansche
Edelen maar met Madjira over quamen,
om hunne goederen te haalen, en dan
weer na Ternate te keeren. Madjira zei,
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dat de Koning de zelve hem medegege-
ven had, om hem voor Raaden te die
nen, en hier te blyven. Maar de Heer de

Vlaming hem ’s Konings brief, en zyn
bevel daar in getoont hebbende, zei hem

volmondig uit, dat ny zich na dien brief

en niet na zyn zeggen , rigten zou;
en dat hy (Stadhouder) zorg dragen
moest , dat de Ternataanen, die maan
om hunne vrouwen, kinderen, en goe
deren, gekomen waren, ten eersten

volgens ’s Konings last en ’t laatste ver-
bond, weder uit Amboina vertrekken,
of dat hy anderzins oorzaak wezen zou,
dat zyn Koning de vier duizend Ryks-
daalders, hem by ’t verbond, met Hham
za, toegezegt, zou moeten missen; en
dat hy die ook niet eer, voor dat zy weg
waren, betalen zou; na welke heusche

vermaning de Landvoogd hem op de
vorige statelyke wyze zyn afscheid, on-
der ’t geleide van eenige zyner Raaden
9X.

Den 4den December vertrokken eenige
Ternataansche Edelen, te weten, Daggg.

1.

Labodi, nevens de Kaitsjusi ’s Bismol, en
Abdul, met een Coracora van Loehoe,
na Ternate; maar zy lieten hunne vrou-

wen, kinderen, en goederen op Lochoe;
waar uit men klaar zien kon, dat zy niet
vertrokken, om uit Amboina altyd te
blyven. Ook toonden ons de Lochoe

neezen ten dien tyde al, dat zy in Mad
jira ’s wonderlyke wyze van bestier geen
zin hadden; ons van tyd tot tyd daar

tegen waarschouwende; dog Vlaming be¬
lastte hun, dat zy hem, als ’s Konings
Stadhouder, moesten gehoorzaamen ;

hoewel hy mogelyk mede wel zag, dat
het met hem dus niet gaan zou, maar
aan de andere zyde ook genegen was den
Koning genoegen en geen reden te ge
ven, om over hem weer te klagen.

In de maand Maart des jaars 1650. zyn
vyf schepen, de Tyger, ’t Jagt de Lui-
paart, Bergen op Zoom, Agterkerke
en de Fluit de Juffrouw, na Ternate

stevenende, op de droogte Sangori, om
trent Boeton, of op een onbekend Rif
omtrent het eiland Amboina, te zamen

in stukken gestooten, en gezonken; dos
egter zodanig, dat al ’t volk, en ook de
meeste goederen, behouden zyn. Hei
Jagt Concordia bragt eenig goed in Ter
nate; maar ’t volk, vyf honderd eenen-
tagtig man sterk, vertrok in’t laatst des
Ooster-Saisoens weer na Batavia met een
scheepje, van de stukken en brokken der
geblevene schepen gemaakt, en ’t Jagt
van Vyven daar na genaamt; dog by hun
komst aldaar, door den opper-Landvooge
van Indien den Heer Karel Reinierszoon
Troostenburg hernoemd. Indien ’t na

de zin der Boetonsche grooten gegaan

EKU s

had, zou de Koning al de Nederlan-
ders onder schyn van vriendschap om hals

gebragt, en hun goederen geroofd heb-
ben; maar die vorst, daar toe te edel-
moedig, sloeg die voorslag af, en heeft
hen alle bedenkelyke hulp bewezen,
waar over hy ook beloont is.

In Juny belastte Koning Mandarsjal
dicde schulden van Koning Hbamza

aan de E. Maatschappy ten bedrage van
twaalf duizend Ryksdaalders ten agterer

ingebleven was, uit zyn inkomsten
terAmboina te betalen, en dat hem

Vaneersten al de Ternataanen, niemandt

hun, dan alleen zyn Stadhouder, uitge
zonderd, zouden toegezonden worden

In Augustus quam ’t Jagt Concordia
uit Ternate in Amboina, met brieven var
Koning Mandarsjah waar by hy wel
met weinig, dog zeer klare, uitdrukk in

en, van al de Christen-dorpen op Ce
ram, als Kaibobo, Elipapoeti, Amahey
Makariki, nevens al de onderhorige Hei-
denen, volkomen afstand deed, en die aar
de E. Maatschappy overgaf; hoewel in

den brief, aan den Stadhouder geschre-

ven, van hem gezegt wierd, dat zy
wederspannige zynde, van hem, en den
Landvoogd dienden gestraft te worden;
zonder iets van de overgave der zelve aan

ons daar in te reppen.
Het is zeker, dat die vorst zyn zaaken,

zedert hy begon te begrypen, dat de
welstand van zyn perzoon, enryk, niet
van zyn grooten, maar enkelyk en alleen

van de E. Maatschappy, afhing, met
meer omzigtigheit in opzigt van beiden.
en met meer vertrouwen op ons , en

voor al op den Landvoogd de Vlaming,
heeft gehandelt, en dat ook dit de eenige
reden geweest is, waarom hy zedert
alles, wat zyn Koninklyk gezag maar
eenigzins toeliet, aan de E. Maatschappy
toegestaan, en geerne ingewilligt heeft.

Dit stak veel grooten in Ternate zoda-

nig in de oogen, dat het hen zeer sling7
besluiten tot nadeel van den Konins
dien zy om zyn jonkheit zeer weinig
agtten, en wiens verkeerde vriendschap
met die Kaffirsche, of ongeloovige hon-

den (20 zy ons noemden) zy dagelyks
vervloekten, niet alleen tegen alle ver-
wagting nemen, maar ook niet zeer lang
daar na uitvoeren deed.

Hy droeg zich, na hunne gedagten te
groots tegen hen, en te minnelyk tegen
de Hollanders; maar ’t allermeest nog
speet dit hun (en voor al Madjira) dat

hy de volle magt over zyn landen in
Amboina, tot zo grooten nadeel van
dezen Stadhouder, aan den Nederland-
schen Landvoogd, de Vlaming, overge-
geven, en niet alleen overgave van zo

veel Ceramsche dorpen aan ons gedaan;
maar
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1650 maar ons daar by ook toegestaan had,
daar zo veel Christenen, als wy wilden,
te maken, ’t geen tot zo merkelyken
nadeel van de voortzetting des Mohham-
medaanschen geloofs strekkende , hen

dien Koning niet anders, dan voor een

ren,volslagen heulder met deze ongeloovig
danen dierhalven te gelyk niet anders,

voor een van hun bitterste vyanden, kon

vol¬doen aanzien, weshalven zy zich ook

gens de gronden van hun Geloove (en wat
vermag het stuk van den Godsdienst niet.
om ’t graauw aan ’t muiten te helpen :
niet langer verpligt vonden, zulk een af-
valligen van ’t Geloof te gehoorzamen.

Over dit eigenzinnig regeeren vanWaarom
Mandarsjah (zo zy ’t noemden) vondenzy hem

verwer zich vooral beledigt de Goegoegoe
pen. Kaitsjili Moesa, de Zeevoogd, Kaitsjili

Saidi, uit het Vorstelyk huis Tomago-
la, de Grangkaja, Marafaula, de oude
Hhoekom, Laulata, mede uit 't voor-

noemde Adelyk huis, die ten eersten ook
anderen, als Kimelaba Terbile, op de
Xoela ’s, en Madjira in hunne belangen

heimelyk wisten in te wikkelen, om ten
besten van het gemeen zulk een buiten-

sporig vorst te verwerpen; wel, zo zy
voorgaven, om beter bestiert te worden,

maar eigentlyk om zelfs, alleen, en te
vryer, te regeeren.

Dit vver , ’t geen al eenigen tyd onder
EnPrins

de asschen geglomd, maar door den tydManilha

in zyn nu meer kragten gekregen had, begon
plaats op den 31sten July in’t jaar 1650. t’eene
verkie- maal uit te bersten , tot zo verre , dat
zen.

zy zich niet ontzagen, Manilha, ’s Ko-
nings jongsten broeder, van halven bedde,
een Prins, niet al te wel by zyn zinnen

zynde, op dien dag tot Koning in zyn
plaats te verkiezen , en hem den ader
Augustus ook daar voor opentlyk uit te
roepen. Het zou, als zy dit tog doen
wilden, billyker geschenen hebben, den
Prins Calamatta, ouder, en verstandiger,
dan Manilha zynde, hier toe te verkie-
zen; maar dan zouden zy hun oogwit,
om zelf te regeeren, zo wel niet bereikt.
en zich onder geen minder jok, dan by
Mandarsjah ’s regeering, bevonden heb-
ben. Dus had Manilba den naam van

Koning, maar de Muiters voerden opent
lyk het opper-gebied; en, om dit werk
cen beter koleur by ons te geven, zeiden

zy, dat zy ’t geenzins tegen de E. Maat-
schappy, maar alleen tegen den onwaar-
digen, en daarom van hen afgezetten,
Koning Mandarsjah, hadden. Dat hy
tegen ’s Ryks-wetten gezondigt, en zich
dierhalven hunne verdere gehoorzaam heit
onwaardig gemaakt had; hoewel zy daar
na voorgaven, dat onze Landvoogd voor
genomen had al de Ternataansche grooten
om hals te brengen.
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Mandarsjah, hoe jong ook, nu eerst
regt zyn oogen openende, en, schoon
geen overvlieger in 't verstand, egter
klaar ziende, niet alleen met wat voor
verraders hy van tyd tot tyd geraadpleegt
had, maar te gelyk ook hoe eerlyk, hoe
opregt, en getrouw, de Landvoogden
zo van Ternate, als van Amboina, hem
geraden, en tegen zulke verkeerde raad-

plegingen van tyd tot tyd gewaarschuwd
hadden; bekende toen met veel leed-
wezen, dat de E. Maatschappy zyn be¬
houdenis, in zulke bekommerlyke tyden,
als hy nu beleefde, alleen uitwerken, en

hem uit al deze zwarigheden redden kon,
op welke hy zyn eenigste vertrouwen
niet alleen nu, maar ook ten allen tyde,
stellen zou.

Dierhalven nam die Koning met zyn
vrouwen, kinderen, Goud, Silver, en

alle zyne vervoerbare schatten, zyn toe-
vlugt tot den Landvoogd van den Bo-
gaarde in de vesting Orangie, en zag,
tot zyn groote verwondering, dat hem
maar drie Sengadji ’s, en omtrent hon-
derd andere van zyn onderdanen, gevolgt
waren , welker woonplaats men voor
eerst buiten die vesting begrepen had.
Ook hoorde men, dat de Muiters, hun

onmagt in ’t open vlek Maleyo ziende,
na de ontoegankelyke klip Soela, tus-
schen Tacoma, en Toloeko, gevlugt
waren, en zich tot nader berading daar
onthielden.

De Ternataansche Landvoogd ,niet

weinig door den gevaarlyken oproer de-
zer Belhamels ontzet, gaf ten eersten

met een vaartuig, uitdrukkelyk na Am-
boina aan dien Landvoogd kennis hier
van, zo om in den staat waar in hy zich
nu vond van hem geraden, en byge-
sprongen te werden, als om tegen de
aanslagen dezer Muiters , die zich na

zyne niet ongegronde gedagten ook wel
tot in die Landvoogdy, of altoos over
’s Konings landen in Amboina uitgespreit
mogten hebben, te waken.

Deze bedroefde tyding, den 27sten
ver-September hier gekomen zynde,

oorzaakte een ongemeene ontsteltenis,
vermits de Landvoogd de Vlaming naar
Batavia vertrokken, en de Hollandsche

bezetting alomme hier zeer slegt gestelt
was. De gezaghebber, Cos, liet niet
na z0 veel, als zyn swak vermogen
toeliet, voor alles zorge te dragen, en
deed ook vernemen, hoe deze oproer den
inlanders, onderdaanen des Konings alhier
te voren quam , dog kon door al zynen
yver in ’t eerst niet ontdekken, hoe zy
dit werk opnamen, en of zy daar mede
deel aan hadden, of niet, aangezien zy
zich alle zeer gesloten, en meest onkun-

dig van de zaal hielden. Hy zond ook
denNn 3

Man-
darsjah

vlugt by
ons in de

vesting.

De
Land-
10694

an den
Bogaarde

geeft hier

af kennis

na Am-
boina.

Wat de

gezag-
hebber

hier op
doet.

1650.



1650.

Die ook

Madjir-

kennis

gect.

Die zich

onkundis
houd,
en zyn

Koning
trouw

belooft

Hy wil
de ver-

trokken

Terna-

taanen

weër

ontbie¬

den.

LOM286

den onder- Hopman, Danen, na den
Stadhouder Maxiwa, ten deele om hier

kennis van te geven, en hem de pols te
tasten, of hy mode met dit vergif besmet
tras, ten doele om hem ernstig aan te
maanen, zyn wettigen Koning, dien de
E. Maatschappy ten uitersten toe tegen
deze wederspannelingen beschermen zou,

getrouw te blyven, en dierhalven om
zulke schelmen niet alleen geen toegang
te geven, maar om ook alle, die daar van
hen verschynen mogten, aanstonds by
den kop te vatten, en aan ons over te
geven, om ten spiegel van anderen ge
straft te worden.

Madjira, dit hoorende, hieldt zich
t'eenemaal onkundig, en daar over doo
delyk ontstelt, vervloekte zulke schelmei
met hunne godlooze aanslagen, als die
door zulk een heiloos bedryf het Terna-
taansch Hof een onuitwisselyke smette
aanwreven; en hy verzekerde Danen
dat de Heer Cos van zynen ’t wegen ter
vollen gerust kon wezen, dat hy zynen
Koning Mandarsjab getrouw blyven, en
alle, die hy van den aanhang dezer Muit
makers maar krygen kon, aanstonds aar
hem overleveren zoude.

Daar zyn 'er, die meenen, dat hy het
zeer wel geweten, en daar mede deel aan
had; anderen wederom oordeelen, dat
hy toen nog geen kennis daar van had
maar dit hoorende daar op ten eersten

besluit genomen heeft, om nog Man-
darsjab, nog Manilba, als Koning te
erkennen, maar om, in dit troebel water
visschende, zich zelven Koning van dis
landen te maken, die hy tot nog toe
maar als Stadhouder bestiert had ; in

welke betrekking hy dan ook zeer wel
't eerste bedryf verfoejen, en ’t laatste,
van niemand in zyne landen toegang te
zullen geven, zeer wel, hoewel met een
valsch hert in opzigt van zyn wettigen
vorst, en de E. Maatschappy, belover
kon; van al het welke ons het vervolg
van zyn gedrag berigt geven, en klaa
aanwyzen zal, hoe groot een Schelm, en
Verrader, hy geweest zy.

Ten eersten zond hy ook eenig volk
af , om de Ternataansche vertrokkene
Edelen, Dagga, en Labodi, nevens de

Princen Bismol, en Abdul, zoonen van
Laksamana, mitsgaders Codjali, zoon
van den Sengadii Roemahite, die al hunne
Coracora ’s op Xoela, en hare goederen
op zee verloren, en zich eenigen tyd or
Fattamatta in groote armoede opgehou
den hadden, te rug te roepen, op dat
zy, quantzuis, zich by hun komst in
Ternate, niet mede by de wederspanne

lingen begeven mogten.
Dit scheen wel iets goeds; dog de

Raad in Amboina vord daar tegen goed

U K S E

dat zy op Xoela tot de komst der Bata- 1650.
vische schepen blyven zouden, op dat zy ’t Geen

de Raadgeen gelegenheit hebben mogten, om
in Am-eenig quaad, ’t zy in Ternate, ’t zy in boina af-

Amboina, te doen; waar op hy dan ver keurd.

der verzogt, eenig geld van ’s Koning
Tollen te nemen, om die elendige schip-
breukelingen op Xoela daar mede eenig-
zins te ondersteunen.

Van denGelyk nu de Ternataansche Land-
Bogaarde

voogd kennis van deze zaak na Amboina berigt de

gegeven had, alzo deed hy dat terstontzen afval

na Bata-ook aan de Hooge Regeering van Indier
viana Batavia; waarnevens Koning Man

darsjah niet naliet door zyne gezanten,
en schryven aan haar Edelheden, den
algemeenen Landvoogd, den Heer Karel

Reinierszoon, en de Ed. Heeren Raaden
van Nederlandsch India, zeer ernstig
om hulpe tegen zyn wederspannige on
derdanen te verzoeken

Haar Edelheden vernamen dit me Haar

Edelhe-zeer veel ontzetting in de maand Novem
den oor-ber, en waren van oordeel, dat de Kasti
deel hier

liaanen , en Tidoreezen, hier ook de
Over.

hand in hadden; met regt dit als eer
zaak, die zich ook wel verder na Am

boina, en Banda, metter tyd uitbreiden
of waar onder zich deze of gene nydige
Nabuur mengen kon, aanziende, waarom
deze brand ten eersten, op dat de vonken

daar van niet derwaards mogten over-

vliegen, diende gedempt te worden
Dit was een zaak van ’t hoogste be-

lang, over welke, als geen uitstel ter
wereld konnende lyden , men aanstonds
een hartelyk bessluit nemen , en tot uit-

voering van welke men ook een bequaam

perzoon,en dapperen Held uitkiezen moest,
vermits het niet evenveel was, wien men

daar heen zond

Men besloot dan een aanzienelykt
magt van schepen, en volk, ter hulpe
van dien vorst te doen vervaaidigen ,

die wel spoedig klaar geraakte; maar
meer zwarigheit vond men, om een regt-
schapen Hoofd, eenen man, in die ge-
westen, en zaken ervaren, zo ten eersten

uit te vinden. Men vond niemand daa
toe bequamer, als dien onvermoeider

varHeld, den Heer Arnold de Vlamins
OOutshoorn , die niet lang te vorer

Batavia gekomen, en pas een maandge

leden daar getrouwt was; en hoewel die
Heer wel veel redenen had, om dit van
de hand te wyzen, ’t zy om zyn vorige
ongezondheit, waar van hy nog niet
lang herstelt was, ’t zy om andere rede-
nen , nogtans uit zugt voor den welstand
der E. Maatschappy , en op aanbieding
van haar Edelheden om derwaards als
ordinaar stem-voerend Raad van India,
opper-gevolmagtigde, en Zeevoogd van
de vloot te gaan, zo nam hy het aan,
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1650. schoon hy voor zich zelven zeer veel
moeite en swarigheden daar in te gemoet
zag, al 't welke zyn Helden-moed
groothertig voorby stapte; oogende maar
alleen op den grooten dienst, die hy daar
mede aan de E. Maatschappy doen, en
op ’t gevaar en nadeel, ’t geen zy onbe¬
twistelyk daar by lyden zou, indien hy
dit quam af te slaan.

Hy vertrok dan met de vloot, den 23sten
December dezes zelven jaars, van Batavia
na Ternate, voor cen gedeelte van die
reize den Heer, Willem van der Beek,
onlangs tot buiten-gemeen Raad van
India, en Landvoogd van Amboina aan-
gestelt, tot zyn reis-gezel gehad hebben-
de. Hy gierde in ’t begin van ’t jaarIn ’t jaar
1651. ’t eiland, en de stad Boeton aan,1651.

Die op gaf dien Koning, door zyn geheim-
Boetor schryver, Livinus Bor, en den Corporaa

aangierd
der Adelborsten, Severyn Hanszen, ken-
nis van zyn komst, waar op die vorst ten
eersten met een grooten stoet en gevolg
aan boord quam, en van de Heer Vlaming
heerlyk ingehaalt, en op een pragtige
wyze ontfangen wierd. Die Veldheer
en Zeevoogd liet al ’t volk by des Ko-
nings komst in ’t geweer komen, en ter
eere van hem verscheide Charges, en
Kanon-schooten, doen, al te maal uiter-

lyke cer-bewyzen, waar op de inlandsche
vorsten zeer gezet zyn, en waar door
men hen zonderling streelen, en tot zich

lokken kan. Na deftig onthaalt te zyn,
en onderling gesproken te hebben, ver-
trok hy met zyn Edelen weër na land,
verzoekende zeer ernstig, dat de Zee-
voogd hem toch wecr wilde komen
bezoeken. Dit te weigeren eischte wel
de zaak van Ternate, maar zyn kennis
van den aart der Mooren, die over de
minste veragting gewoon zyn lang te
wrolken, leed dit niet; en behalven dat

er voor hem (om te voren daar gepleeg
de moorden) veel gevaar in stak, om na
de stad te gaan, die boven op een berg
lag; 2o was zelf ’t wantrouwen van een
Koning, die ons dienst gedaan had, on-
beleefd.

En dewyl hy dit om meer redenen niet
voorby kon, beloofde hy aan land te
komen, en hem te bezoeken. Hy deed
dit ; maar vergezeld van vyf honderd
krygsknegten, behalven een groot getal
Matroozen, die een treffelyk geschenk
voor dien vorst na boven droegen.

Hy had op dien tyd zich wel van de
voorgaande moord, door de Boetonders
aan ons volk gepleegt, gemakkelyk kon-
nen wreeken, maar wetende, dat de
Koning, eerst onlangs tot die Kroon
verheven, daar aan onschuldig, en dit
alleen door de grooten bedreven was,
en dat het de gewoonte der E. Maat-
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schappy niet was, van slingze streeken
zich te bedienen; maar alle zaken voor
de vuist, en in alle opregtheit te doen,
zo wilde hy ’t vrygelei, hem verleent,
niet schenden, veel min verraad met

verraad wreeken ; achtende na tyds ge-
steltenis best, in der minne van dien
vorst, en van zyn grooten, te scheiden,

met voornemen van de schuldigen aldaar
by een beter gelegenheit eens te zullen
zoeken.

Na vriendelyk afscheid van dien vorst,
die over het geschenk, en des Zeevoogds
heusche ontmoeting, zeer vergenoegt
was, vertrok hy, liep door de Straat van
Boeton, waar in hy, door tegenwinden
en sterke stroomen veel zieken bekomen

hebbende, goet vond omtrent Boetons
engte  den Landvoogd van der Beek,
zyn schoonvader, en dit ziek volk, met
t Jagt de Leeuwerk na Amboina voor af
te zenden , om dezelve tegen gezonde
krygsknegten te verruilen. De Land-
voogd quam den gden February daar aan,
en bezorgde ten eersten, dat de onder-
Hopman, Cornelis Danen, met vyftig
wakkere krygsknegten den 1oden na Ter-
nate vertrok

Ondertusschen wierd de Heer Vlaming
Joor de sterke Oostelyke winden nog zo
terk opgehouden, dat hy, het by den
vind al ophalende, en weinig vorderen-
de, zich, mismoedig over dit sammelen,

van’t traag schip Nassau in de welbezeil-
de Fluit, de Smient, begaf, waar mede
hy eindelyk , hoewel onbekent, voor
Makjan ten anker quam. Hy vond daar
den Heer, Jacob Hustaard, die in’t jaar
1647. als opper-Koopman uitgekomen,
en in’t jaar 1648. daar als opperhoofd,
in plaats van den Heer Landvoogd van
den Bogaarde, gelegt was.

Beide dic Heeren in der stilte van zyn
komst verwittigt, en spoedig by hem
erscheenen zynde, gaven hem kennis
van den staat der zaken aldaar.

Ondertusschen quam ook de vloot
allenskens aanschokken, en raakte, na

omtrent drie maanden zeilens, mede by
hem ten anker.

De Muiters, die zich in hunnen voor-
gaanden schuilhoek, hoe sterk ook van
zich zelven niet zeker genoeg geagt
hadden, waren in tyds na ’t vaste land ’er
tegen over, op Gilolo, na de kust van
Halamahera, gevlugt.

Hy besloot dierhalven hen ten eersten
met de vloot daar te gaan aantasten,
waar van zy zo ras geen kennis kregen,
of de schrik quam ’er in, en de zaaken
begonnen zich geheel anders, immers
met eenigen, te schikken.

De herssenlooze Manilha met eenigen
van zyn aanhang door toedoen van Prins
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Calamatta, tweeden zoon van Modafar,
en broeder van Koning Mandarsjah
omgezet, en overreed zynde, liet zich
met Mandarsjab spoedig weër verzoenen,
vaar in de meesten ook zyn voetstappen

navolgden; maar de Ternataansche Zee

voogd, Kaitsjili Saidi, een staatzugtig
Prins, en van ’s Konings na-maagschap,
was, uit vreeze dat men hem geen woorc
houden zou, tot geen verzoening te be¬
wegen; maar werkte, zo sterk als hem
mogelyk was, tegen zyn Koning, en
de E. Maatschappy aan; waar door hem
nog al dezen en genen, gelyk wy zien
zullen, aanhingen.

Om hem dan tegen te gaan, en in zyn
nest zelf aan te tasten, liep de Vlaming
met de vloot eerst na onze vesting
Orangie, en van daar na Gilolo ; dog
vond hem zo vast begraven, dat men
zonder merkelyk gevaar hem niet aan-
tasten kon. Weshalven hy ten eerster
weer na Makjan keerde, om zommig
van zynen aanhang aldaar tot gehoor-
zaamheit te brengen, en ten spiegel van
anderen te straffen; aangezien ’er velen
alhier den Muiter toegevallen waren,
die reeds de vlugt na ontoegankelyke
steilten genomen hadden. De oude Sen-
gadii, of Hertog van Gnoffickia, zynde
de hoofdplaats van dit eiland, daar ons
Opperhoofd in onze vesting Taffasohe
zyn verblyf had, was de voornaamste
Roervink, die deze muitery hier sterk
voortzette, en Saidi ’s regterhand in dit
gewest was.

Dezen liet de Heer Vlaming door ver-
scheide boden dagvaarden, om zich over
zyne verradery, en afval, tegen zyn
wettigen Koning verwekt, te verant-
woorden. Verzoeken gold hier niet;

sterk dreigen wierd bespot, en dierhalven
was ’er niet anders overig, dan hem door

de wapenen te dwingen. Men deed dan
’t volk landen, en gaf last om aanstonde
na Gnoffickia te trekken, alwaar geko-
men zynde, liet men hem en ’t gansche

rot der Muiters nogmaal noodigen, om
gewillig af te komen, of, anderzins,
dat men hen allen bederven, en al het
hunne vernielen zou.

Zo ras zy zagen , dat het ons ernst,
en hen onmogelyk was, dien dans te
ontspringen , beloofden zy op zekeren
dag af te komen; dog niemand van hun
wierd ter plaatze, daar zy tegen dien tyd

bescheiden waren, vernomen.
Hy, die zich niet wilde laten bespot¬

ten van dezen hartnekkigen Moor, die
met harder spooren bereden moest wor-

den, gaf aanstonds last, om verder op te
trekken, en alles te verwoesten; maar

zo ras zy hem in aantogt zagen, quam
de zoon van dezen Hertog, des Zee-
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voogds uiterste gramschap nu vreezende
hem te gemoet, om hem te verbidden
Hy wilde hem geen gehoor geven; maar

zei, dat zyn vader binnen zekeren op
nieuw gestelden tyd voor hem verschynen
moest, of dat hy, die tyd verstreeken
zynde, zich dan met zyn afkomen niet
in het minste laten paejen, maar alles
verwoesten, en geen der Muiters sparen
zou. Het vuur den Moor zo na aan de
voeten gelegt zynde, en hy nu zyn ver-
derf voor oogen ziende (want dit is
hunne hartnekkige gewoonte het eerst

tot het uiterste te laten komen) zo quam
de Hertog dan eindelyk zelf af, op een
wyze, waar by hy toonde, niet anders.
dan de dood, die hy regtvaardig verdiend
had, af te wagten, dat is, hy verscheen

in ’t wit gekleed, een plegtelykheit der
Oosterlingen, als zy ter dood gaan, of
als zy, ten stryde, of elders henen,
rekken, daar zy bevreest zyn, het leven
te zullen laten.

In deze gestalte, een blyk van zyn
wroegend geweten , verscheen dan die
oude verrader met zyn heiloos rot voor
den Zeevoogd ; ontschuldigende zich
door menigerlei vonden, die nogtans by
den Heer Vlaming niet doorgingen ; wes-
halven hy hem en zynen aanhang, zeer
streng overgehaalt, en hunne godlooze
verradery voor oogen gehouden hebben
de, by zich zelven voornam de Belhamels,
ten spiegel van anderen streng te straffen.

Als men in den Raad nu bezig was
om dit stuk nader te overwegen, quan
zeer onverwagt de Fluit, de Wolf, uis
Ambon in Ternate met berigt van den
Heer Cos, dat de Stadhouder Madjir-
afgevallen, en het daar niet beter, dan in
Ternate, gestelt was: dat Amblau, Ma-
nipa, Lessidi, en veel andere plaatzen
door de inlanders, en Madjira ’s aanleg
overrompelt, de goederen gerooft, daar
beneven ook honderd tagtig dienaren der

E. Maatschappy, jammerlyk vermoort
waren, en dat ook Jan Pais, Hoofd van
Hative, Tawiri, en Hoekoenalo, vol-
gens sterke gerugten, zich mede aan dien
afval schuldig gemaakt, en daar door aan
de Regeering in Amboina reden gegeven
nad , om hem tot de overkomst van
den Heer Vlaming in de vesting vast te
zetten.

Deze droevige berigten noodzaakten
den Zeevoogd van voornemen te veran

deren, zich na de jegenwoordige gestel-
tenis der zaaken wat te voegen, en in
plaats van strenge straf (die nu quaad
had konnen doen) genade te oeffenen
Dierhalven vergaf hy hen, na een strenge
berisping, dezen hunnen afval, vermaan-
de hen op zo groot een genade, tot te
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1651. Koning, en dankbaarheit aan de E.
Maatschappy en hem, als aan wien zy
hun leven verschuldigt waren, wel agt te
geven; waar op zy, als van den dooden
verrezen, en van hunne vorige vreeze,
en doodelyken angst (alzo zy die genade

niet verwagt hadden) wat herstelt zynde,
hunnen Koning, en de E. Maatschappy
op den Coraan op nieuw onverbreekelyk

trouw swoeren.

De afval van Madjira quam den HeerVlaming
de Vlaming te wonderlyker voor, nietver won-

derd zich alleen om zyne belofte, wegens dit stuk,
over de ze 2og zo onlangs aan den Heer Cos gedaan;
afval. maar ook om dat hy nog zo onlangs by

geschrifte zyn Koning van zyn trouw,
en gehoorzaamheit, ernstig verzekert had.

Egter is het zeker, dat die trouwlooze
verrader niet alleen toen al zeer slings

tegen zyn Koning, en tot verkryging
van ’t opper-bewind aldaar, werkte,
maar dat het ook al aan dezen en genen,

die ons van zyn heimelyke aanslagen
getrouwelyk waarschouden, klaar begon
te blyken; hoewel het ook klaar scheen,

dat het God niet behaagde de oogen der
onzen te verligten, maar in tegendeel de
zelve, tegen alle getrouwe berigten aan,
als te verblinden.

De eerste waarschouwing quam de
Hoewel

onzen voor van den blinden Barent
men uit

Zeeuw , toenmaals op Loehoe geplaatst,getrouwe
waar- een man , die, voorleden November blind
schou-

geworden, egter den isten Maart dezes
wingen

aars zeer klaar ontdekte, en berigt daar
van ter behoorlyker plaatze gaf, dat

Madjira eenige dagen aan een met de
Orangkaja ’s van Cambello geraadslaagt
en op zekeren nagt al zyn beste goede
ren, en meubelen , in een Coracora
na de bogt van Tanoeno gezonden; dat

ook Abdul Rabbman tegen Madjira ge
klaagt had , dat de Nederlanders de
Mooren tot het Christendom zogten te

dwingen, en zulx op verscheide plaatzen
deeden, weshalven het hoognoodig wierd
daar in te voorzien, alzo het Madjira

volkomen met hem eens was.
Dit had den Heer Cos bewogen, om

den zden Maart na Loehoe te gaan, zo,
om Madjira zelf in perzoon te polssen,
als om hem weer tot trouw aan zyn
Koning aan te manen. Te kragtiger

daar toe aangezet door eenige Pampan-
gers, die, nu pas van Boero gekomen
zynde , hem gezegt hadden , dat des

Kimelaha ’s jongste stief-broeder met zyn
ge-vaartuig het eiland tweemaal rond
terschept, en met de Orangkaja ’s,
geplaatze daar hy aanquam, hemelyk
diesproken, en Madjira zelf aan al

ver-Dorps-hoofden geschreven, en hen
maand had, niets voor dat hy zelf eerst

het een of ’t ander tegen onze Natie in
I. DEEL.
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’t werk gestelt zou hebben, ter hand te
nemen.

Hy dan, op Loehoe in ’t huis van
Madjira gekomen, en zelf oog- getuige
zynde, dat al de huisraad daar behoorlyk
en yder stuk op zyn plaats stond, hield

het verdere maar voor valsche verdigtze-
len, niet denkende, dat hy ondertusschen

den besten boedel waarlyk weggevoert
had. De Heer Cos dan vermaande hem,

dat hy zich door geen vreeze voor de
Muiters, ’t zy uit Ternate, ’t zy van de
Xoelasche eilanden, of door eenige an-
dere magt, tot afval, of vlugt, moest
aten bewegen; vermits het de E. Maat-

schappy aan geen vestingen, nog volk
om hem te beschermen, en tot welke

hy, in tyden van nood, altyd zyn toe-
vlugt nemen kon, ontbrak.

De Stadhouder zeide, dat het gemeene
volk , van de zaaken onkundig zynde,
wel wat ontstelt, en ook bevreest was,
dat wy hen tot 't Christendom dwingen
zouden, of dat de nieuwe Koning hen

mogt komen verderven of wel dat de
Heer Vlaming hunne Nagel-bosschen
om hakken, of dat hen wel eenig ander
onheil dreigen mogt; dog dat hy geen
reden had, om daar voor te vreezen, en

dat hy ook ’t volk van het tegendeel
erzekerd had, gelyk hy den gezag-
hebber ook verzogt, op zyn perzoon
volkomen gerust te zyn.

Hier op porde Cos hem te meer tot
zyn pligt aan, en verzogt hem te bezor-
gen, dat de Logie op Cambello spoedig
mogt voltoit worden; waar op hy be-
loorde ten eersten een brief aan den

onder-Hopman, Nicolaas Rimbag, over
dat werk, en om den inlander aldaar te

yveriger daar toe aan te pressen, te zullen,
schryven.

Wy zullen hier na zien, dat hy ook

zyn woord in ’t schryven van een brief
aan Rimbag, maar waarlyk tot een geheel
ander en moorddadig oogwit, gehouden,
en verder alles tot zyn heilloos voorne-
men werkstellig gemaakt heeft.

Gedurende dit gesprek stonden ’er wel
twee honderd gewapende lieden rondom

Madjira ’s huis, en de Vaandrig Helwig
zette zich digt by den Kimelaba, om wel

op zyn Kris te passen, gelyk ook zyn
krygsknegten deden; 't welk Madjira
merkende, riep hy in het Ternataansch
tegen zyn volk, het zal van daag niet
voortgaan.

Al ’t welke egter niet bequaam was,
om den swaar-geloovenden en al te ligt
zich aan ’t schynheilige en uiterlyke
vergapenden Heer Cos te overreden, maar
in tegendeel haalde hy met zyn verkeert
berigt by zyn te rug-reize nog die geenen,
die in een regt gevoelen van Madjira ’s

slingze

1651.
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slingze streeken waren, tot gedagten van
zyn onschuld zo verre over , dat men
zich op nieuws weër volkomen op zynt
trouw, en eerlykheit, wilde verlaten.

Even zo veel agt gaf men ook op de
waarschouwing, den Ssten Maart door een
Chinees gedaan; waar op den 1oden
Maart in’t jaar 1651. het vermoorden
van bovengemelden onder-Hopman, Ni-

colaas Rimbag, volgde, die met zes Krygs-
knegten, een Quartiermeester, en twet
Matroozen, benevens den Orangkaj-
Maynene, met een Urias-brief na Erang,

quantzuis om het werk daar voort te zet

ten, gezonden was, doch daar gekomen
zynde, het rad daar zodanig verdraait
vond, dat zy op den 1iden dier maanc
daar zeer elendig, gelyk wy onder Am-
boina breeder verhaalen, het leven lieten

OpLessidi vond het de onder-Hopman.
Herman van Outshoorn, niet een hair

beter , dan ’t op Cambello gestelt was
Het was de plaats, daar hy Hoofd was,
dog hy wierd genoodzaakt, daar geko¬
men zynde, aanstonds, wilde hy zyn
leven niet mede verliezen, te vlugten
want die Schelmen, aan welke de E
Maatschappy op andere tyden 2o groote

diensten gedaan had, waren door Madjiro
’s vrouw, en moeder, een heiloos wyf,
die wonderlyk wel praten kon, en op
alle strecken van 't Hofzeer wel afgeregt
was, eerst aangezet. Deze twee helsche
Furiën hadden den Priester aldaar, Swack
genaamd, zeer ernstig gebeden, dat hy

tog eenmaal op haren raad de Nederlan-
ders, die ongeloovigen, die hunne Ge-
loofs genooten zo sterk verdrukten, ver-
laten, en zich met dat dorp aan hunne
zyde begeven wilde. Dit was ’t regte
middel tot afval, te weten, de tranen

van een loos, en schynheilig wyf, door
de tong van een quaadaardig Priestei
ondersteunt, die niet anders behoefde te

zeggen, dan dat hier voor ’t Geloof ge
streden, en ’t uiterste gewaagd moest

worden; aan al het welke ook die looze

Stadhouder zyn Zegel gehangen had,
voorgevende, dat hy alleen wilde oorlo-
gen , om hen tegen Geloofs-dwang te
beschermen.

Madjira zelf was den roden Maart al
na de rivier Cahoela gevlugt, zyn goed
voor af na Locki gezonden hebbende.

en dat vooral, om den inlander alom tot

het plengen van Nederlandsch bloed aan te
zetten, en hen zo verzekert aan zyn
snoer te houden; wel wetende, dat dit
zou gewroken, en daar door, uit vreeze
van straf, hun wederafval tot ons wel
zeker zou belet worden.

Sen 13den volgde hier op de moorc
op Laala, daar na op Noessa Telo

Hatoeaha, Assahoedi, Boano, Amblau

UKS E
en Manipa, en zo grouwelyk op de 1651

den oflaatste plaats, als men zou konnen beden
Ceramken. Onder al 't welke de godlooze
en elders.Kimelaba Hasi, Stadhouder op Boero

mede niet naliet het zyne toe te brengen
Vlaming.Terwyl de zaaken omtrent de dienaar
voorzig-der E. Maatschappy, door het schendig
tige daat

en verradersch beleid van Madjira zichop ’t ont-

fangerin Amboina, en byzonder in de landen
van dezedes Konings aldaar, zo jammerlyk op
tyding.deden, was de Heer de Vlaming, zo ra

hy het wist, te rade geworden, dit

vaartuig, zonder het eens in Ternate ten
anker te laten komen, met eenig krygs-
volk weer na Ambon te zenden , vooral.

op dat men in Ternate niet de minste
lucht van deze beroerte krygen mogt,
met belofte, dat hy zelf ten eersten volgen

zou; alzo hy Saidi voor eerst moest laten

varen, die nog tot in ’t jaar 1652. zich
dan hier dan daar, in Ternate, of wel in
de Xoela ’s, ophouden bleef.

Hy zelf quam ’er niet den 11den; maa Zyn
komst inden 14den April dezes jaars (niet het
Amboina.eerste, gelyk de geheimschryver, Livi-

nus Bor in zyn Ambonsche oorlogen zegt.
maar in een jaar, waar mede de vyfde oor-
log in Amboina zyn begin nam) ool-
quam hy voor Cambello toen niet met de
vloot, maar alleen met eene Fluit, en
stelde, naar tyds gelegenheit, zo veel
order op de gemeene zaaken, als heim
mogelyk was, ten eersten kennis van zyn
komst na de vesting Victoria aan den

Heer Cos, en den Raad, gevende, en

hem met het noodige ten eersten daar by
zich ontbiedende

Den 14den Mai verscheen in Amboina Gelyk
ook vanTamin Amsara, Oom des Konings Man¬
een nieudarsjah van zyn moeders zyde. Hy zon-
ven Stad-

hem, om daar zynen Stadhouder te zyn houder.
in vergelding van dien voornamen dienst
dien hy den Koning gedaan had, met
allereerst met ’t geheel eiland Makjan tot
zyn wettig vorst, dien hy mede verlaten
had, weder over te komen. Hy wierd
van de onzen zeer wel ontfangen, en in
de vesting Victoria gehuisvest; maar in
deze landen als Stadhouder noit voor-

gestelt, om dat men naderhand goed vonc
'er geen meer aan te stellen.

Ik zal my hier niet ophouden, met
omstandig aan te haalen,wat de Heci

de Vlaming tot herstelling der zaaken in
Amboina in het byzonder verrigt heeft.
’t zy om die vestingen, daar die moorden
gepleegt zyn, te herwinnen, en de lan
den, en Nagel-thuinen te verwoesten

’t zy om verscheide van die Aartsschel-
men , die dit verraad hadden helpen
smeeden, en allensleens in zyn handen
vielen, te straffen, aangezien dat in he
breede onder Amboina by ons verhandelr
word; maar het zal, in opzigt van deze

stofte
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Boeton aan, om te vernemen, hoe het1651. stoffe, genoeg zyn hier te zeggen, dat
daar met den Koning, en zyn grooten.Vlaming hy, voor den dienst der E. Maatschappy
in opzigt der E. Maatschappy stondvind goed best keurende, de Nagelen, niet alleen
Hy vond dien vorst in zeer goeden standoveral de op ’s Konings landen in Amboina, maar

Nagelen en ten vollen ons genegen, waar toe hyook elders, als de eenige oorzaak van alle
uit te hem verder aangemoedigt hebbende, isroejen. deze beroerte, en opstand van zyn onder-

hy van daar vertrokken, en, na Man-zaaten tegen hem, uit te roejen, en dit
darsjah vooraf na Batavia gezonden tezonder den Koning, en zyn goedvinden,
hebben, na Macassar voortgezeilt; alwaarniet wel konnende doen, zyn Hoogheit
hy den Koning niet mede wilde nemen.liet verzoeken , dat hy in Amboina
om dat hy uit het zamen-komen van dieEn den geliefde te komen, om met hem dan na

ge-twee vorsten niet, dan gevaar, teKoning Batavia te zeilen, en aldaar met hare
ook in moet zien kon; buiten dat MandarsjabHoog-Edelheden , ten beste van zyne
Amboina

alszelf geen genegenheit daar toe had,en hare zaaken om de Oost, te raad-te ont-

te weinig van zyn stoet, en Edelen bybieden. slagen, en ook hem dan te bewegen,
zich hebbende, waar op die vorsten sterkom al de Nagelen in Ternate, en in zyn

En na gezet zyn.gansch ryk, voor een zekere jaarlyksche
Batavia By zyn komst op Macassar wierd hyerkentenis, die men hem toeleggen zou,
zamien

zeer deftig verwelkomt van dien vorst.te laten uitroejen, om alzo in een volko-te gaan.

Het gesprek ten eersten op Madjira, ermen rust daar te konnen leven; aangezien
Saidi ’s afval gebragt zynde, verfoeideden Muiters dan geen grond, nog gele
die Koning beider bedryf ten uitersten,genheit meer overig zyn zou, om vreem-
en beloofde niet alleen met hen niet aandelingen derwaarts te ontbieden, en hen
te spannen, maar ook alle, die van hun-ook , daar geen winst meer te gemoet
nen aanhang tot hem zouden mogenziende, alle lust, om weër te komen,
overkomen, aan ons getrouwelyk te zul-van zelfs vergaan zoude.
len overleveren. Beloften , die maarMen zond hem dan het Jagt, het
dienden, om ons te blindhokken, en tydZas van Gent, toe, ’t geen dien vorst
te winnen, gelyk de tyd geleert heeft,op den 19den Scptember in Amboina
hoewel hy daar na een geheel anderebragt, alwaar hy zeer staatelyk en deftig
reden van Bondbreuk, eerst aan onze zy-van de aanzienelykste Amptenaren der
de bedreven, voorwendde.E. Maatschappy zes dagen onthaalt, en

Op Batavia komende, vond hy Man-nevens zynen voornoemden Stadhouder,
darsjah daar eenige dagen voor hem aan¬Tamin Amsara , dien men nu hier niet
gelandt, en op een pragtige wyze vanplaatzen kon, met den Heer de Vlaming
hare Edelheden ingehaalt, alzo hier enna Batavia gevoert wierd.
daar op de wegen, die hy gebruikenOndertusschen ging de trouwlooze
moest, Praalbogen opgeregt, en ook deMadjira, om wiens bevordering de E.
krygsknegten alom, daar hy voorby gingMaatschappy zelf by Hhamza verzogt
om in ’t kasteel van Batavia te komen,had, voort, met al de dorpen op Ceram ’s
in de wapenen geschaart waren, en ’tZuid-kust tot afval van zyn vorst, en
geschut, waar in die Koning groot ge-tegen de E. Maatschappy, met al zyn
genoegen vond, verscheidemaal gelostvermogen aan te zetten.

was.In ’t zeilen na Batavia gierde de Heer
de Vlaming met Koning Mandarsjah op

TWEEDE HOOFDSTUK.

rAndarsjah maakt een nieuw verbond met de E. Maatschappy op Batavia. Met
Nafschassing der Stadhouders in Amboina. Inhoud van 't accoord, waar op de Ko¬
ning , en de Vlaming , weèr na Amboina vertrekken. Hooren op Boeton verscheide
dingen. Waar op Vlaming eerst, en daar na de Koning, vertrekt. Werden, op Boero
komende, zeer fmadelyk bejegent. Waar op Vlaming daar alles verderft. Hoort, dat
Saidi in Amboina gekomen was. En Madjira ’s lang-gesmeedt schelmstuk. Gaat na
Cajeli, om Saidi te vinden. Ook na Locki. Dog vind ze te vast gelegert. Waar ot

hy alles verderft. Hy krygt de koorts ; dog vordert egter de zaaken. En verzendt
Mandarsjah na Ternate. Bericht van des Sergeants vrouw van Amblauw. Vlaming
verovert Locki zeer schielyk. Zo dat de Muiters in ’t hemdt ontkomen. En ook
Madjira ’s wyf. De Muiters nog uit verscheide sterkten geflagen. Outshoorn wonderlyk
van de dood geredt. Madjira vlugt na Macassar. Zyn schendig verdrag met dien Koning.
Saidi vertrekt na Xoela, en Ternate. Calamatta ’s schendige handel. Oorzaak,
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waarom by tot de Kroon voorby gegaan is. Calamatta, Koning der Muiters, in
Manilha ’s plaats. Vlaming vertrekt na de Xoelasche eilanden. Waar na toe ook
Saidi gevlugt was. Hy komt voor Koela Besi. Daar by stout antwoord krygt. Waar
op hy alles verwoest, Hy krygt beter bescheid voor Fattoematta. Daar ze zich met
goede redenen verschoonen. En vergiffenis bekomen. Mits dat ze de Ternataanen, en
Terbile, aan ons overleveren. ’t Geen Sengadji Mangoli volbrengt. Terbile neemt
de vlugt. Dog word weder gekregen. Zyn vrouwen-schenderyen. Na aanstelling van
Sengadji Mangoli, als Stadhouder vertrekt de Vlaming na Manipa, in ’t jaar 1653.
Vlaming doet Terbile, en elf Ternataanen, onthalsen. Zyn kloekmoedige dood.

Macassar wapent zich tegen ons. De voorloopers der Macassaaren komen op Boero.
Calamatta, en eenige andere, verzoenen zich met den Koning. Reden van dien, uit
zyn brief blykende. Die den Koning geen ondienst doet. Het eiland Meau verovert
en van zyn Nagelen gezuivert. De Macassaarsche vloot verschynt in Amboina. De
dood van twee Hoofd-muiters. De Heer Hustaart dertiende Landvoogd der Moluc-
cos. Van den Bogaarde na Batavia vertrokken. De Vlaming loopt Madjira in de
Xoela ’s zocken. Vind de Koela ’s wederspannig, uitgenomen Sengadji Soegi. Die hem
in zyn groot gebrek ondersteunt. Vlaming vernielt Mangoli. Vertrekt na Ternate.
Besluit den Tidorees te beoorlogen. Soen-schrift ten voordeele der Gilolosche Muiters.
Redenen van den Tidoreeschen oorlog. De afkeuring van Mandarsjah ’s Huwelyk met
een dochter van Tidore. Vlaming vertrekt weer na Amboina; dog roeit al de Nagelen
op Batsjan, en Motir, uit-

A dat men tot vermaak vanT zenden, maar die volkomen, als scha-
dien vorst nu byna drie maan delyk, af te schaffen.
den doorgebragt had, zo is Een verdrag , ’t geen de E. Maat-
'er tusschen zyn Hoogheit, schappy nog jaarlyks wel veertien dui-
en de E. Maatschappy, een zend Ryksdaalders quam te kosten, maar

nieuw verbond in December gemaakt, waar by zy haar oogwit, om door geen
waar by bedongen wierd, dat al de Nage¬ Nagelen overkropt te worden, en ’er
len, het zy in Ternate, het zy in Am alleen volkomen meester van te zyn, na
boina, in ’s Konings landen, en wel lang vergeefsch wagten, eons bereikte.
byzonder die men na zyn Hoogheit ’s Dit op Batavia in December dus be-
wederkeeren op de landen, die zich dan sloten verdrag wierd op den 31sten Ja-

nog wederspannig dragen mogten, vin- nuary in’t jaar 1652. door den Koning
den zou, zouden omgekapt en vernielt en zyn Grooten, aan de eene, en den
worden, mits dat de Koning daar voor opper-Landvoogd van Nederlands India,
jaarlyks een erkentenis van twaalf duizend den Heer Karel Reinierszoon, en de Edele
Ryksdaalders, zyn broeder , de Prins Heeren Raaden, aan de andere zyde, eerst
Calamatta, vyfhonderd, en de andere onderteekent en bezegelt. En was van
Grooten te zamen vyftien honderd Ryks- den navolgenden inhoud :

daalders, zouden genieten, zo lang zy zich

trouw en eerlyk droegen; dog dat de Artykelen, en voorwaarden , waar
Makjansche Grooten wegens hunne Na- op de grootmagtige Mandarsjah,
gelen eens voor al uitgekogt, en met Koning der Ternataanen, voor hem,
vyf honderd Ryksdaalders te vrede ge- zyne subjecten, en naarkomelingen,
steld zouden worden; een somma, waar ter eenre, en den Ed. Heer, Karel
mede zy rykelyk zouden voldaanzyn: Reinierszen, Gouverneur Generaal,
dog alles onder voorwaarde , datgeen en de Raaden van India , in name
van hunne onderdaanen weer ergens an- ofte van wegen de Generale Com-
dere Nagelen, buiten uitdrukkelyken last pagnie voor hem, en zyne Succes-
van ons, zoude mogen aanplanten. Dit seurs , ter andere zyde, geaccordeert,
deed men den Koning zeer ligt, door t verdragen, en overeen gekomen
begrip, dat men hem gaf, dat hy ner- zyn, als namelyk :
gens in zyn ryk anders rust hebben zou-
de, toestaan; aangezien uit kragte van At, geconsidereert de groote meineedig
dien, ’s Konings zaaken in Amboina dan

D
heden en ongehoorde wreedheden van

ook geen Stadhouder meer vereischten, denKimelaha Madjira, Stadhouder van
en men hem klaar aanwees , dat daar zyn Koninklyke Majestcit van Ternate
onder dien naam maar andere dingen, in de landen van Amboina, met meest alle
tot ’s Konings, en ons nadeel, gesmeed zyne onderdaanen op en tegens de goederen
wierden. Ook vond men by dit zelve en lieve dienaaren van de Compagnie ge-
verbond goed, geen Kimelaha ’s, of pleegt, de Koning aanneemt, en belooft
Stadhouders, voortaan na Amboinate voornoemden Kimelaha, met alle de genen
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1652. wie aan voorschreve faut schuldig, of han¬
dadig zyn geweest, ’t zy in raad, of daad,
dadelyk na zyn overkomen in de voorschreve
landen te straffen, zo dat behoort.

Ende byaldien het zyn Hoogheit aan
magt, en middelen, mogt ontbreken, on
t zelve te executeren, zo zal het de

Compagnie vrystaan, zelfs zonder eenig
misnoegen van den Koning, met de middelen
welke zy daar toe van God den Heerc
aan de hand heeft, straffe daar over te
doen, op zodanig een wyze, als het haay

Ed. zal goed dunken van nooden te wezen
ende te vereisschen, ’t zy aan haare per-
zoonen, en goederen, zo als ’t zelve dan
best zal gelegen komen, en de occasie pre
senteren.

Ende of het zake ware , dat de Koning
al de schuldigen in handen bequam, en me
de dood strafte, gelyk zulks buiten allen
twyffel moest geschieden , welke bekoming
niet anders te verhopen zy, dan met gewel-
dige transportering van de onschuldigen, zo
neemt de Heer Generaal aan met voornoea¬

de onschuldigen weder in der minne en vriend
schap, als voor dezen, te willen leven.
handelen, en wandelen.

Maar zal de Koning, of zyn nazaten.
gezien hebbende de iterative trouwlooshé
den , door de Stadhouders aan de E. Com-

pagnie , en ook aan zyn Majesteit zelve, ge-
pleegt, daar in de landen noit weder eenen

Stadhouder stellen, maar die plaats in zyn
Majesteits naam door den Nederlandschen

Gouverneur bekleeden laten, mits by hem
daar in regulere na de ordre van den Ko-
ning, met de goede meening der E. Com-
pagnie overeenkomende, maar zal de Ko-
ning een perzoon van mindere qualiteit by
den Heer Gouverneur aan het Kasteel

mogen stellen, om voorschreven Gouverneur
als de Nederlanders hun Costumen, en
regten ten vollen niet kundig zynde, mei
raad, en daad, te assisteren.

Zo en zullen ook die landen , welke nu

reeds van Nagelen zyn ontbloot, noit weder
met Nagelen mogen beplant, en bezeiden
dien alle de gene , welke nu nog eenige
Nagelen voorthrengen, daar van mede

geheelyk werden uitgeroeit
Indien het de Compagnie zo goed agt

zal haar E tot hare te meerder verzekering.
zonder tegenspreken van den Koning, uit
zyne bevredigde landen mogen vorderen zo
veel en zodanige Gyzelaars, om onder baar

E. oogen aan ’t Kasteel by den perzoon,
door zyn Hoogheit als voorschreve daar te
stellen , te logeren, als het haar E. za
goed dunken , ende agten tot behoud van
haren staat noodig te wezen, mits dat zy
in haar gevoelen aangaande ’t geloove door
de Compagnie niet zullen geturbeert,
ende vorders wel ende behoorlyk getracteert,
ende gehandelt worden.

N.EK 293
Alwaar het de Compagnie zal goed-

dunken, zal zy vermogen vastigheden te
leggen , en die ook weder in te trekken, na
dat baar staat en gelegenheit zal vereisschen,

Al het geroofde van de Compagnie, o
hare Dienaren, dat elders nog in deze mag
werden bevonden , zal aan haar daaelyk
weder gerestitueert worden , ende voor hei
gene daar af zal komen vermist te worden,
zullen de goederen en middelen der schulde-
naren, zo verre aansprekelyk, en verbonden
zyn, als het zelve zal komen te bedragen,

blyvende t verder overschot ter dispositie
van den Koning.

Het welke , zo als verhaalt is, zynde
besteedt, dat is, dat die landen door be-
werking van den Koning, by het middel,
bier voren vermeldt, weder in vrede en in
ordre zullen wezen gebragt, waar haar

ten langsten binnen den tyd van veertien
dagen zekere apparentien , om geen tyd
vrugteloos te laten passeren, moesten ver-
toonen, of dat anders de Compagnie de
zelve tot haar E. believen zal hebben ge¬

handelt

Zo neemt de Compagnie aan, en belooft
by dezen nog te continueren in ’t betalen

van de jaarlyksche vier duizend Spaansche
Realen , zyn Majesteit voor dezen voor t

houden der vreemdelingen daar uit de lan-
den belooft, met daarenhoven nog gelyke
twee duizend Ryksdaalders, zynde dan te

zamen zes duizend voornoemde Realen.
als den Tol van tien per Cento van de

Nagelen, daar in de landen gegroeit, om-
trent heeft komen te bedragen.

Ende nadien het zyn Hoogheit evident

komt te blyken, hoe de moedwilligheit van

zyn onderdanen ten principalen nergens an¬
ders haren oorspronk neemt, als uit bare
grootsheit, die zy schynen op het bezitten van
de Nagelen te hebben, en dat de Com-
pagnie, uit de quartieren van Amboina tot

ge¬haren handel genoeg konnende worden
oflient, die van Ternate haar weing,
E.niet, te stade komen, behalven dat baar

daaromme jaarlyks groote en sware kosten
heeft te dragen, de welke zo lang de Nage¬
en daar continueren te blyven, beswarelyk

zullen konnen worden verminderd.
Zo accordeert de Koning, en staat by

dezen toe, dat alle Nagelen, Nooten.
ende andere Specery-boomen, die elder.
in zyne landen worden gevonden, staande op
plaatzen, waar de inwoonders op zyn we-
derkeeren in de Moluccos bevonden zullen

worden nog te rebelleren, zullen omgesla-
gen , vernielt , daar in plaatzen , door
de inwoonders aangeplant, en in gehoor-
zaamheit tot den Koning volstandig ge¬
bleven zynde , geen Nagel-boomen zul-
len worden beschadigt, dan met con-
sent van den eigenaar der zelve, die den
Koning accordeert, dat daar toe van
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de Compagnie zullen mogen worden ge-
disponeert, waar van by zyn hulpe in
billikheit ook volkomelyk is belovende

Ende wanneer de voorschreve Nagelen
aller wegen geheelyk zullen geroyeert wezen,
2o neemt de Compagnie aan, en beloofi
by dezen, by gemelte zyn Majesteit nog te
betalen, in de plaats van voorgemelde zes
duizend Ryksdaalders, twaalf duizeno
slegte Ryksdaalders jaarlyks, met daaren-

boven vyf honderd dito Ryksdaalders aan
zyn broeder, Kaitsjili Calamatta, zo lang
als by zich Fidel , en tot genoegen van den
Koning, en de Compagnie, comporteert,
ende vyftien honderd gelyke slegte Realen,
om tot believen van de Compagnie onder
zyn getrouw geblevene Grooten te verdee-
len, alles jaarlyks eens, zonder meer; te
duuren, zo lang als zy zich wel, en redelyk
comporteren, zonder langer , Maar zal
jaarlyks bevorens de gedane aantelling van
gezegde gelden alomme over de landen door
expresse , afgezondene gecommitteerden
inspectie worden genomen, of elders tegen
deze Contracten ook eenige Nagelboomen
zyn blyven staan, of anders nieuweling.
aangeplant geworden, in welk cas zy ge¬

houden zullen zyn, alle de overgeblevene
dadelyk mede om te slaan, en de nieuwe
aangeplante te royeren  en wie bevon-

den zal worden daar tegen tweemaal te
hebben gepecceert , dezelve zal van zyn
bedongen aanpart al en geheelyk gefrustreert
blyven.

Welke uitroejing van Nagelen nu geschie-
zynde, zal de Compagnie vermogen tot
voorkoming van onnoodige lasten, hare For

ten en Guamizoenen zo veel te ligten, en
te besnoejen, als het haar E-, tot welstand
van baar E staat, zal agten goed, en noo-
dig te wezen

Zodanig nogtans, dat ten minsten op het
eiland Makjan , ende Maleyo, yder een

vesting, het zy dan groot, of kleen, zal
blyven continueren.

Zo blyven aan wederzyden ook geobli-
geert, malkanderen tegen alle de gene, wie
een van beiden gevelt, of ongelyk , komen
aan te doen, na voorgaande genomen kennis
van zaken, te helpen, en te assisteren.

En zal geen van heiden vermogen met
eenige Princen, Vorsten of Natien, eeni-
ge Contracten, of verbintenissen aan te
gaan , dan met kennis en bewilliging van
partyen respective, ’t geen is te verstaan,
aangaande de Compagnie in die quartieren,
daar de Koning, en de Compagnie zamen
gemeenschap houden, als in Amboina, de
Moluccos, Boeton, &amp;c.

De Kaitsjili Saidi , gezegt Capitein
Laoet, Goegoegoe, Kaitsjili Noessa, en
Hhoekom Tomagola Laulata, als voor-
name aanleiders van voornoemde revolte
zynde, nevens alle de genen meer, wie men

UKS E
zal komen te weten, dat de seditie mede
byzonderlyk hebben gefavoriseert, zullen
noit weder in genaae mogen aangenomen
worden, maar zo lang vervolgt, tot dat

zy in handen bekomen, en voor bare traite-
rye, andere ten exempel, met de dood zullen
wezen gestraft.

Ende dit alles onvermindert alle voor-
gaande Contracten, en verbintenissen tus-
schen de Ternataansche Kroon, ende de
Compagnie gemaakt, voor zo veel als de
zelve dezen niet en contradiceren.

Aldus gecontraheert, verdragen, ende
overeengekomen binnen bet Kasteel Batavia,
p t eiland Java Major, dezen 31sten Ja-
nuary in ’t jaar 1652. ten overstaan, en
met aggreatie van den Sengadji van Ma-
leyo , Tamin Amsara , en den Sengadii
Dowana, mitsgaders Janni Sopi Sowohi,
en als gemagtigden van dien van het eiland
Mak jan, Kimelaha Gener, representeeren-
de den Sengadji van Gnoffickia, Kime-
laha Mamassouw voor die van Tahane

mitsgaders Tommi, ende Taellaba, Sen-
gadjr, voor die van Motr, van wegen den
meergemelden Koning, &amp;c. van wegen de
Generale Compagnie de Heeren, Joan
Maatzuiker, Gerard Demmer, Carel
Hartsink, en Arnold de Vlaming van
Outshoorn, Ordinaire Raaden van India,
mitsgaders Cornelis Casar, en Willem

Verstegen , Extraordinare Raaden ; en
hebben partyen respective, tot betragtino
van dien , dezen yder op hun geloofs-wyze
met eede solemnelyk gesterkt, en zyn hier
van gemaakt vier aleens luidende geteekende,
en verzegelde instrumenten, alle in ’t Ne-
derduitsch, Ternataansch, en Maleytsch,
geschreven, om by den Koning, ende den
Heer Generaal yder een gehouden, ende aan
de Gouverneurs in Amboina, en de Mo¬
luccos, om ’er zich naar te rigten, mede
een gelyke gezonden te werden. Was getee-
eent, Carel Reiniersz., Joan Maatzuiker,
Gerard Demmer, Carel Hartsink, A. V.
v. Outshoorn, Cornelis Casar, Willem
Verstegen, onder stond het zegel van de
E. Compagnie in rooden Lacke gedrukt
lager ter ordonnantie van hare welgemelde
Edelheden geteekend Andries Frisius, Se-
-retaris. Ter zyden stond gedrukt het zegel
van den Koning van Ternate in rooden
Lacke. Lager stonden geschreven eenige
Moorsche Caracters.

Al het noodige nu daar verrigt zynde,
vertrok de Heer de Vlaming met den
Koning Mandarsjab, en tien schepen, of
den Bsten February weer van Batavia na
Amboina.

Hy gierde weer op Boeton aan, al-
waar hy hoorde, dat de zaaken op Ma.
cassar nog zeer wel stonden; dat 'er in
November wel eenige Amblauwers ge-

weest
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laming
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1652. weest waren, voorgevende , dat men
hunnen Koning Christen had gemaakt,Hooren
en dat men dat hun ook zogt te doen,

op Boe¬

ton ver- crzockende dierhalven onderstand en
scheide beschutting by dien vorst, dog dat men
dingen.

hen afgewezen, en ten antwoord gege-
ven had, dat Macasser met de E. Maat-
schappy in verbond stond, en dit niet
doen kon; egter wierden zy door den
ouden Verrader, Ridjali een verstandi-
gen Amboinees, door ’t zenden van zyn
Neven, Telissema, en Limajan, met een
vaartuig na Boero, getroost, en in hun-
ne hope, dat het metter tyd wel gaan
zou, niet alleen gesterkt; maar tot het
volharden in den oorlog ook aangezet.

Na Boeton hadden zy ook een Gezant
met de zelve boodschap gezonden. De

Sengadja van Amblau had ’er, om ze te
smakelyker te maken, drie Bahara ’s Na-

gelen bygevoegt, in hope, dat hen dat
daar dan niet ontschieten zou, eenigen
bystand te verwerven; maar de Koning
had den afgezondenen by den kop gevat,
en aan den Ternataanschen Stadhouder

Lokman behandigt, die hem door agte-
loosheit had laten ontkomen. Terwy

Vlaming met zyn vloot hier lag, verloor
siy de lJuit Maasland , die niet ver van

ende stad Boeton van haar anker spilde,
in stukken stiet.

Mandarsjah maakte het, na Vlaming.
zin, 20 met het versterken van dien vors

ier in zyn gezag (alzo op de Suid-
zyde van Boeton eenige onderzaaten, ende

meest Grooten, tegen hem opgestaan wa-

ren) en door zyn Huwelyk met des
overleden Boetonschen Konings dogter.

vry wat te lang ; weshalven hy met drie
schepen voor af na Amboina vertrok.

Koning Aali verzogt aan Mandarsjah,
dat zyn Ryks-grooten den eed aan hem-
Mandarsjal (alzo Boeton zedert Konino
Baboe ’s tyd al onder Ternate stond) en

aan de E. Maatschappy vernieuwen mog-
ten. Dit wierd hem voor Vlaming 's ver-

trck nog toegestaan; en zy volbragten
den ecd op hunne wyze zeer plegtelyk
op den Coraan, of hun Wet-boek, om
beide deze Koningen te vrede te stellen;
wier gedagten waren dien niet langer te
houden, dan het met hun zaken overeen
quam. Trouwlooze schelmen, die, vol-
gens den aart der meeste Mooren den eed
zo ligt breken, als zy dien doen, gelyk
wy in ’t vervolg zien zien zullen ; ’t geen
de Zeevoogd Vlaming voor zyn vertrek
zo van hen, als van den Macassaarschen

vorst, al voorspelde.
Deze Veldheer dan, den z2sten Maart

voor ’t ciland Boero gekomen zynde,
trad by Tomahoe te lande, alwaar daags
te voren Koning Mandarsjab, met de
schepen, voor Boeron by zyn Hoogheit
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gelaten, gekomen was; dog die Vorst,
en de Zeevoogd Vlaming, vonden de
bakens hier zo wonderlyk verzet, dat
het geen hen daar ontmoette nergens
minder, als na een bedryf van zyn onder-

daanen, geleek : want als de Vlaming uit
name der E. Maatschappy, en van hun-

nen wettigen Koning, daar op ’t Jagt de
Snock voor hunne oogen met zyn Ko-
ninklyke vlagge, en wimpel, zich ont-
houdende, in der minne met hen zogt te
spreken, of hen tot hunnen pligt te ver-
manen, hadden zy de onbeschaamdheit
van dien Vorst voor een Verkens-vreetei

(een gruwel der, Mohhammedaanen
en ons voor Christen-honden, cp zyn
bitterste, uit te schelden, en vlak uit te
zeggen, dat zy met dien Koning, nog
de Hollanders, niets te doen hadden, en
het met Madjira hielden. Dit was een

intwoord, niet veel verschillende van ’t
geen zy ’t jaar te voren omtrent Sopi
hem gegeven, en waar by zy onlangs
nog die schenddaad gevoegt hadden, van
vyf bedienden der E. Maatschappy, met
de Fluit de Gans omtrent Tomahoe leg-
gende, om te zien, of ’er eenige vreem-
de hulp-troepen van Macassar, of uit
Ternate, komen mogten , dood te slaan.
Een ongeluk, ’t geen den onder-Koop-

man van dien bodem, twee Soldaten,
en twee Matroozen, door dien zy, na
and gegaan, om eenige kruiden te pluk-
ken, zich wat te diep in ’t bosch bege-
ven hadden, overquam

Dit was oorzaal , dat de Vlaming,
allen verderen handel met hen afsnyden-
de, hen als vyanden aantastte, zyn volk
deed landen , alles op Boero vernielen,
hun vaartuigen verwoesten , en hunne

dorpen, Wayselonga, Fogi, Wainitoe,
Tomahoe, Palmatte, Hokomima, Bara,
en Luciëla, niet alleen afloopen, maar,

y uitdrukkelyken last door den Majoor
Johan van Lingen, ook verbranden.

Hy vernam hier ook van een gevangen
Slaaf, dat de Ternataansche Zeevoogd
Kaitsjili Saidi, nu omtrent twee maanden

geleden, met eenige Coracora ’s van de
Xoela ’s daar aangeweest, en verder na
ujeli vertrokken was, om met al de
Drangkaja ’s van dat eiland te beraadsla-
gen , wat hen verder te doen stond.
Waar by hy ook wist te zeggen, dat
daar op dien tyd twee vaartuigen, door
Ridjali van Macassar gezonden, aange-
giert hadden, om na de gesteltenis der
zaaken te vernemen, en te hooren, of

zy het tegen de Hollanders nog al gaande
konden houden; daar by voegende , dat
zy last hadden, om binnen drie maanden
op Macassar van alles verslag te komen

doen, op dat men van daar hen spoedig
zou konnen byspringen.

Het

Waar
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Het aanmerkenswaardigste nogtans,1652.

en Ma- van zyn berigt was , dat de Boeroneezen
dfira ’s geen andere grond-reden van hunnen afval
lang wisten te geven , dan dat hen dit van de
gesmeed

Regeering in Ternate onder bedreigingschelm-

van sware straffen belast, en dit ganschstuk.

werk (dit klemt het beste) al, ten tyde
van ’t laatste verblyf van Madjira, en

zyn broeders in Ternate, met de verdere
Orooten van dat ryk gesmeedt was.

Dit deed den Heer de Vlaming zeer
Hy gaat

haasten, om dit gespuis op Cajeli by denna Cajeli,
om Saidi anderen te betrappen; maar, daar geko¬
te vinden men zynde, vond hy de vergadering al

gescheiden, ’t geen hem ten eersten na
Hitoe deed oversteken, daar hy den yden

April aanquam, en kort 'er na van den
Koning met de vloot gevolgt wierd.

By zyn komst hoorde hy van den HeerOok na
van der Beek, en andere derwaarts terLocki.
vergadering beroepen, dat Madjira, met
zynen aanhang, en Saidi, eerst onlangs
uit Ternate (daar hy het tot nog toe

dergaande gehouden had) ter hulpe
zichwederspannelingen overgekomen,

op Locki, een dorp op een welgelegen
berg op Hoewamohel, zeer vast begra-
ven, en zodanig versterkt hadden, dat
men hen zo ligt daar niet uit zou konnen
jagen.

Egter trok de grootmoedige en on-
Dog vind verzaagde Heer Vlaming, een man, die
ze te vaf

zich door geen gevaaren, nog moeite,Aegerct
afschrikken liet, met de gansche magt na
de overkust, om Locki, hoe vast ook
van zich zelven, en door arbeid, zo veel

te moediger aan te tasten, als hy verze-
kert was, dat de overwinning te nutter
voor de E. Maatschappy, en te heerly-
ker voor hem, om zynen naam alom ten
schrik der Muitelingen te verbreiden, en
dus een einde van dien oorlog te maken

wezen zoude. Maar hy vond gelyk men
hem gezegt had, dat het met den eersten
aanval niet te winnen was, en men wat

meer tyd, dan hy gegist had, van nooden
zou hebben.

Ondertusschen verdorf, en vernieldeWaar of
hy daar omtrent, alles, wat hy kon, omhy alles

verderft. hen uit te hongeren, of ten minste allen
toevoer te benemen, zo op Cerams bin-
nen-kust, als op de Noord-zyde, ver-
mits zy alle dog met de Muiters te zamen

spanden.
Hy was ook zelf in perzoon na Cajeli

vertrokken, om van naby ’t doen van
den Majoor Verheiden , dien hy al te
voren met eenige schepen, en Sloepen,
om mede alles te verderven, derwaards

dy krygt gezonden had, te beschouwen, en ver-
de Koorts trok van daar na Manipa met het zelve
kel, oos oogwit; maar wierd onder weeg van een
vordert

hevige Koorts aangetast, die hem nood-egter de

caaken. zaakte over Cambello na Hila over te

SKS E
steken, zonder dat egter de gemeene
zaak eenigzins daar door veragtert wierd.

Ondertusschen bleef Koning Mandar-

sjab nog al hier, ten deele, om zich van
zyn Batavischen zeetogt wat te ver-
rrisschen, vermits hy swak van ligchaam
en byzonder zee-ziek geweest was, ten
deele ook, om de Muiters door zyne

tegenwoordigheit tot hun schuldige ge-
hoorzaamheit te brengen; maar ’t is ze¬
ker, dat hy daar weinig mede verrigtte:
want als hy van Erang aan die van lha-
mahoe schreef, dat zy ten eersten, op de
uiterste ongenade, by hem verschynen
moesten, zo zy voor geen vyanden ge-
nouden, en zo ook aangetast wilden
worden, verschenen ’er wel eenige, om
’t werk eens door te zien; dog als men
er twee van de vier hield, en twee we-

derom zond, ter tyd zy die genen, die

den vyand op Locki spyzigden, overge-
leverd, en hare dorpen na beneden ver-
plaatst zouden hebben, zo toonden zy
klaar, dat zy zich al zo weinig aan den

Koning, als aan ons, gelegen lieten
leggen, en openbaar met den vyand
heulden.

Die van Locki nog minder ontzag
voor hem hebbende, scholden hem voor

eneen verloogchenden Spek- vreeter
voor een afvalligen , durvende nog wel
tout, en zeer spottelyk, aan ons schry-
ren, dat wy zeer wel doen zouden, in-
dien wy het hoofd van Kaitsjili Taboeho
hoedanig zy hem uit veragting noemden)

hen toezenden wilden.

De Zeevoogd de Vlaming dan uit ditNa Ter-

alles, zo wel als de Koning zelf, klaar nate.
ziende, dat hy, in plaats van met zyn
tegenwoordigheit dienst te doen, hen
meer tegen hem verbitterde, begon op
zyn vertrek na Ternate te denken , waar
by ’t verzoek van zyn Hoogheit zelf ko-
mende, om dat hy mede na de zynen
verlangde, en ’er schryvens uit Ternate
rekomen was, dat de Muiters ( waar on-
der nu Prins Calamatta zich ook bevond

op Gilolo zich op nieuw begonden te ver-
’sterken, en reeds eenige invallen op

Konings onderdanen gedaan hadden, zo
heeft hy dien vorst den zosten Juny met
het Jagt de Snock, en nog een ander
ten zynen geleide, na de Moluccos ge-
zonden.

Terwyl hy henen zeilde, quam tegen Serigt

alle verwagting op Hila de vrouw vanvan des

Sergeant;den op Amblauw vermoorden Sergeant
10UWLaurens Sipkens, by den Heer de Vlaming,
van Ai¬

hem niet alleen een verhaal van hare bau

vonderlyke ontvlugting uit de handen
van Kimelaba Hasi op Boero doende
maar aan de onzen ook eerst regt het
aanleggen, en uitvoeren van dien moord

op Amblauw, mitsgaders van die heilooze
berrad-

1652.
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1652. beraadslagingen van Johan Pais met ki-
melaba Hasi, en Kimelcha Madjira, ten
deele door boden, ten deelen door ge-
heime teckenen, onderhouden, openba-
rende ; al 't welke den onzen in veel
duistere zaaken zeer veel licht gaf-

Schoon de Koning vertrokken, en
Vlaming

Vlaming nog ziek was, zette hy egterverovert
Locki het beleg van Locki met alle kragt voort,

daar nu en dan al iet voorviel, alzo her
een zeer sterk nest, en nog sterker door
de tegenwoordigheit der twee hoofd-
muiters , Madjira, en Saidi, was, die

malkanderen wel even kragtig tegen den
Koning, en ons, maar geenzins met een
en ’t zelve oogwit, hielpen; yder maar
zyn eigen grootheit in ’t byzonder daar
by beoogende.

Hy had hen eenigen tyd sterk be-
naauwt, en in die engte gebragt, dat zy
reeds besloten hadden, van daar te vlug-
ten, om meer levens-middelen te konnen
krygen. Dit uit eenige gevangens ver-
nomen hebbende, besloot hy hen die

vlugt af te snyden, en hen, ’t kostte wat
het wilde, niet alleen aan te tasten, maar

hen ook in Locki magtig te worden.
Hy, schoon nog zo swak, dat hy metTeer
cen stoi gaan moest, stelde dit op Son-schielyk.

dag-morgens vroeg den 3osten Juny in
t werk, zelf den middeltroep aanbren-

gende, en voerde dit zo kloekmoedig
uit, dat hy, hen overvallende, in eer
uur van al hunne werken (in zeven

vestingen boven een bestaande) meester
wierd en dat wel zo schielyk , dat
Madjira, en Saidi, op ’t schreeuwen var
Hollanda, eerst wakker wierden, enTo dat de

Muiters het in hun onder-kleederen, met agter-
in’t hemd lating van alles, ’t geen zy daar hadden
tlo (dat al vry wat bedroeg) ontsprongen
11en

Een gansch gelid Musqucttiers gaf vuur
op Madjira, zo als zy hem zagen loo-
pen, en troffen hem, dat hy neder-
stortte; dog hy stond weder op, en
vlugtie weg, een teeken , dat men hem
niet wel had getroffen, dog de Swarten
zeiden, dat hy Cabal, dat is hard, of
onquetsbaar, was, uit kragt van zekert
zo zy geloofden) beswoorne briefjens
die hy by zich droeg, en door meer
andere duivelsche Konstenaryen, waar in
hy zelf hen versterkte, toonende nader-
hand, dat hy daar door geen ander letzel.

dan eenige blaauwe of bloedige vlekken
op zyn lyf, ontfangen had

De zoon van den Orangkaja van Loe-
hoe, Permata, hoorende te Erang aan
strand , dat de onzen Locki verovert
hadden, quam nog dien zelven dag na
ons toe vlugren, en wist verder te zeg-
gen, dat onder weege Madjira, Saidi,
en omtrent honderd zeer jammerlyk uit¬
geplunderde perzoonen, nevens Madjira 's

I. DEEL.
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wyf , hem ontmoet waren, maar 20 1652.
kaal, en naakt, dat zy naauwelyks een En ook

Madjira ':kleedjc om haar schamelheit te dekken
wyf.niet anders dan een oude versleete gor

del, of swagtel, had, waar mede zy ge-
noodzaakt geweest was zich te behelpen;
en dat zy, om dit te bevesligen, haar
bloote handen getoont, en daar op gezegt
had: Dat is het al, dat wy 'er afgebragt
hebben, en dat hebben wy niemand, als
den Zeevoogd Saidi , die ons daar toe alleen

aangezet heeft, dank te weten; maar dit
Godvergetene wyf bedagt toen niet, hoe
zy voornamelyk van tyd tot tyd Madrira
tot al die moorden met een veel mannely-
ker moed en gebeerden, dan hy bezat
aangezet had, en alzo de eerste oorzaak

van al deze cienden was.
Men hoorde daar na, dat Madjira, en De Mui¬

ters wer-Saidi, zich weer op nieuw in’t gebergte
den nogvan Hoelong, en Erang, vast gemaakt
uit ver-

hadden, dog zo wel niet, of die eerste scheide

plaats wierd op den 2ysten July, gelyk serktens

geslagen.Noela twee dagen daar na, verovert.
Voor de verovering der laatste plaats

was ’er een sware schermutzeling tusschen
den onder-Hopman , Herman van Quts-

boorn , onvoorzigtigen aanvoerder van
onzen troep op den vyand, en tusschen
den Zeevoogd Kaitsjili Saidi, voorge-
vallen. Hy had onder Noela ’s wallen

een geruimen tyd met hem bezig ge-
weest, en ’t zo verre gebragt, dat de
kans voor den vyand nu al zeer hachelyk

stond; dog hy kreeg toen een ongeluk-
kigen kap boven zyn oogen, ’t geen hem
zodanig verhinderde , dat hy , om't

bloed af te vegen, wyken moest, waar
door hy, over ’t een of ’t ander struike-
lende, in ’t uiterste gevaar raakte. Hy Outs¬

hoornkon niet opstaan, en lang te blyven leg-
wonder-gen, was doodelyk voor hem, zo dat
yk van

hy niet anders doen kon, dan de slagen,
de dood

en kappen des vyands, met schild er gered.
swaard, zo hy best kon, af te keeren;
in welken staat Saidi dien wakkeren

krygsman egter gemoffelt zou hebben,
aangezien zyne kragten begonden te be-

swyken. Dit wierden eenige waag-
halzen gewaar, die, dol van spyt, dat
men zulk een wakker Soldaadt zo schen-

dig vermoorden liet, verwoed den hoed
in de oogen trokken, en als bezetene ’er
op in vlogen, hem ze uit Saidi ’s klaau-
wen in een oogenblik rukten, en behou¬
den by hun makkers bragten

Na dat nu de Muiters dus uit Noela,
Madjira
vlugt naen naderhand ook uit Erang, en meer

andere veroverde plaatzen op Hoewamo- Macassar.
hel, geslagen waren, namen zy de vlugt
van die kust na Kelang, en Manipa, op
welke laatste plaats Madjera ’t vollk op
een ontoegankelyk gebergte agter Toe-
ban, Heli Besar genaamt, by een ver-

zamelde,Pp



1652.

Zyn

schendis

verdrag
met dien

Koning.

Saidi ver

trckt na

Xoela, en
Ternate.

CAaecat-
ta ’s

schendig
handel.

298 MOLUKS E

r u-
7r

a*n Ans erPrii 11
a

Prci
Tn1Pr s 1er

1r Gr 1 T osder
Prmi uPr bi 1i1 s is

der
r desr-

i —
eur11 r— er

erTrtsa
m 1rrerr derer ra , er uGSs Tr saoie n5

er2 ¬
ei—1 Oa Lns-rens r dsrAo ae- Pi nsr — 6 Phrlis by de Herte oa ie ods,

r 2)usr  1 4ae 7¬2 b d Se Gods 1 dr gesdiderGs DA e —
a -V

2)Prli os os a¬
—-

er a erH dey yrte oen 2a 2.1
1

a1¬
2niPii b der get eos, 8

derernr 22 der r 2
nu

1i 1 u -A¬i e
—e 28 —2 awoancaahldens a2um

a. ¬1— 2 aasraa¬2a haas2u ge¬ -- 2 ¬
4

AX
8Vaghi

1 2 7&aeBao-
.4 28 &aa

V X.
r

P11 2r1 aau¬K Pr2- u 22 aer —&ampe a
23

— JKa
¬ uTense acaa

an n
11 a s8en u r¬rs ods,

dr —
van aPii .

y ys a T V11 a aes. a-
u an1i u e,F a 2an

1- 2
ana Be ans29 a

—1on*
P—a n

2

zamelde, hen belastende, zich daar sterk voor de Koning weer in Ternate quam
te maken, en die vastigheit tot zyn we- toegevallen vas. Een verraed, door hem
derkomst van Macassar, daar hy om niet alleen met de onderdaanen, die te-
hulp troepen na toeging, in te houden. gen den Koning in Ternate opstonden;
Ook brak toen een nieuwe bommel uit maar ook met den Tidorees, en Kasti-

dat Madjira met den Koning van Ma liaan, gesmeed; gelyk hy zich daar op
cassar al voor eenigen tyd verdragen, en ten eersten na Gilolo by al die trouw-

overeen gekomen was, dat al 't verover- looze Schelmen begeven had, die van
1de door Madjira ’s eigen magt, voor den Tidorees, en Kastiliaan, niet weinig

hem alleen, maar dat 't veroverde, ’t met oorlogs-tuigen gestyft wierden, en,
geen door beider magt voortaan gewon- na ’t gemeen gerugt, van hen tot dit
nen mogt werden, voor dien Koning verraad ook aangezet waren.
wezen zou, ’t geen meest op Hitoe en Dat Calamatta een zeer wispelturig
Hoewamohel zag. Prins, en niet te vertrouwen was, had hy

Terwyl Madjura na Macassar om hulp in verscheide gevallen getoont , ’t geen
trok, dorst Saidi alleen het niet langer ook een van de redenen was , waarom
hier houden, maar besloot na Ternate nog de Landvoogd van den Bogaarde,
ver te steeken, en daar meer hulp- nog de opper-gevolmagtigde der drie

troepen te zoeken. Hy was dan eerst na Oostersche Landvoogdyen , de Heer
Boero, en van daar na Xoela vertrokken Antoni Caan, oit een goed oog op hem
om by dien Stadhouder des Konings, die gehad hebben; hem wel aanziende voor
zich mede geheel aan de Muiters over¬ een man, van een verhevenen geeft, en
gegeven had, te zien, wat verder tot van meer verstand , dan Mandarsjab
herstelling der zaaken, ’t zy in Ternate, maar te gelyk van een wreveligeren

’t zy in Amboina, te doen. Waar op onrustiger imborst, dan deze Prins 't

geen ook de reden was , waarom diehy dan, na alles daar bestelt te hebben.
verder na de Moluccos vertrokken, en op laatste Heer (die dat anders gemakkelyk
Gilolo by de Muiters gekomen is. had konnen doen) hem noit tot de Kroon

heeft willen aanpryzen, aangezien hyHet slimste in Ternate was, dat de
zelf op zyn eerste komst in Ternate, hemPrins Calamatia zo schendig zynen Koning
den onrust en den weerharstigen aart tenaf, en den Muiters al twee maanden,

oogen

1652.



1652. oogen uit zien kon; en een geheel ande-
De oor- ren en zagter imborst in den Prins Man-
zaak, darsjab bespeurde, die buiten dien nog
waarom

het regt der geboorte voor hem had;hy tot de

Kroon is schoon hy niet met volkomen genoegen
voorby der meeste Ryks-grooten, die Calamatta

gegaan. liever gehad hadden, gekoren, maar
enkelyk door ’t voorzigtig bestier van
dien Heer Caan tot Koning gekroont
vas. Ook is het zeker, dat deze Cala-
matta naderhand by alle gevallen heeft
doen blyken, dat hy den Koning, zyn
broeder, geen goed hart toedroeg, en
geen gelegenheit, om hem van de Kroon
te ontzetten, zou laten voorby gaan;
gelyk nu weer met zyn overloopen tot
de wederspannelingen, en zyn beraad-
slagen met ’s Konings geslagene vyan-
den, klaar quam te blyken. Zo ras de
Heer de Vlaming dien Prins ook aller-
eerst, na zyn komst in Ternate, ont-
moette , zag hy iets in zyn wezen.
’t geen gansch niet vorstelyk, en oorzaak
was, dat hy medc noit zin in zyn trot
zen aart, en vliegende oogen, gehad
heeft.

Het was nu met hem zo verre al geko-Calamat¬

men , dat hy in Manilba ’s plaats vanta, Ko-

ning der de Muiters op Gilolo tot Koning gelo-
Muiters

ren WaSin Ma-
Zo ras nu de Ambonsche zaaken hêtnilh: s

plaats. toelieten, oordeelde de Heer de Vlaming,
dat het tyd begon te worden den Zee-

Vlaming voogd Saidi, die na de Xoela ’s gevlugt
vertrek

vas, te vervolgen, en de oproer-ver-
na de

wek kers geen rust ergens te geven, maarXoela¬

sche hen t’eenemaal te dempen ; te meer,
eillanden. aangezien hy hoorde, dat zy zich hoe

langer hoe meer op Gilolo versterkten.
Ook begon men aan den Koning wispel-
turigheden te merken , die de onzen
deden vreezen, dat hy, even als zyn
proeder, Calamatta, wel mede na den

vyand mogt oversoopen.
Tusschen Amboina, en Ternate, ver-

toonen zich drie eilanden, de Xoela ’s,

dog yder met een byzonderen naam, van
Xoela Besi, Xoela Teljabo, en Xoela

genaamt, enMangoli, of Tsjapelulla,
die mede door een Stadhouder, uit name
des Konings van Ternate (waar onder zy
staan) en toen door eenen Kimelaba Ter-

bile, een zeer trots en wakker Prins,
maar ook van een zeer oproerigen im-
borst, bestierd wierden, ’t geen Madjira
wel bewust, en te gelyk, hoe veel hen
aan zulken welgelegen en van allen leef-
togt wel voorzien gewest, en aan diens
mans vriendschap, gelegen was, hadden
zy hem, die meer van den oorlog, dan
den vrede, hield, en voor een moedig
Held doorgaan wilde, door verscheide
middelen, en beweegredenen, in hun
belang weten in te wikkelen, en vol-
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komen op hun zyde te krygen; waar van
hy al klare bewyzen gegeven had, met
den Zeevoogd Saidi, by zyn overkomst
uit Ternate na Amboina, met eenige
Coracora ’s, en volk, te ondersteunen,
buiten dat hy hem indien een selle
Koorts dat niet belet had, ook zelf ver-
gezelschapt zou hebben.

Aangezien die Prins nu, zonder eenige
de minste schyn-reden, zich tegen zyn
Koning zo wel, als tegen de E. Maat-
schappy, aangekant, en den Muiters
reeds veel bystand gedaan had, en men
ook reden had om het zelve in 't vervolg
van hem te wagten; zo oordeelde de
Heer de Vlaming, buiten de tyding van
Saidi ’s komst aldaar, dat men die eilan-
den eerst aandoen, dien mede-Muiter dat
verleeren, en, was het mogelyk, ook
Suidi daar in de knip krygen moest

Al zyn magt dan op Hitoe byeen ver-
zamelt hebbende , zeilde hy met drie
schepen, en drie Sloepen, voor uit
na Boero, en van daar na Xoela Besi,
terwyl de Majoor, Jacob Verheiden
met de Coracora ’s hem kort daar na
volgde.

Hy ankerde den pden October voor
het doip Gay, op Xoela Besi niet verre
van strand gelegen. En liet eenige dager
agter een , ten teeken van vrede, de wit-
te vlag waejen; en zond ook twee drie-
maal de kleene-schuit met diergelyken
laggetje na land , ten deele om de
ingezetenen aldaar in der minne te ver-

zoeken, dat zy by hem aan boord wilden
komen, om over ’s lands zaaken met

hem te spreken (waar toe hy volmagt
van den Koning had) ten deele ook,
om zyne Coracora ’s met den Heer Ver-

heiden in te wagten; maar hy kreeg van
dat Dorps-hoofd tot antwoord, dat hy
onder niemand, als onder den Kimalaha
Terbile, stond, die het met den Zee-
voogd Saidi, en niet met den Koning
hield, gelyk zy zich ten eenemaal daar

na schikten, dat zy met Saidi, en Terbile,
leven en sterven wilden. Indien men

hem iets verder te zeggen had, dat men
of Saidi, die naTernatekort te voren ver-

trokken was maar wiens Bewintsluiden
nog op dit eiland waren, of Terbile, die
niet verre van daar was, en zonder wiens

last hy geen magt had iets met hem te
handelen, sprecken kon, en dat hy 't
beslotene by hen volgen zou.

Schelmen te hoop, die wel wisten,
dat zy aan Saidi, of Terbile, niet verder
trouw verschuldigt waren, als dat zy
zelfs hunnen eed aan hunnen vorst ge-
daan , betragtten, en dat zy aan hen

geen gehoorzaamheit, dan alleen in
sKonings naam, verpligt waren.
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Wanneer Vlaming dan zag, dat hier
met zyne lankmoedigheit, en witte
vlag, gespot wierd, veranderde hy die
in een bloed-vlagge, en stapte met ze¬

ventig Soldaten en dertig Matroozen te
land, ’t geen die van Gay zo ras niet
zagen, of zy namen met zak en pak de
vlugt na ’t gebergte alwaar men hen
wel een myl ver, dog vrugteloos, (alze
men taal nog teeken van hen vernam)
ervolgt hebbende, zo keerde men
weer na ’t verlaten dorp, stak het zelve,

ievens de verdere strand-dorpen , tot het
hoofd-dorp Fattoematta toe, daar Terbile
zyn Hof hield, in brand, en vernielde

al de Thuinen, en Plantagien, daar
omtrent gelegen.

Daar op verzeilde de Vlaning verder
op na de plaats, daar Terbile gewoon was

zich te onthouden; dog, daar gekomer
zynde, hoorde hy, dat Saidi al na Ter-

nate, en Jerbile met de zynen na ’t ge-
bergte gevlugt, en zonder Leidslieden
door dit akelig gewest niet wel te ver-
volgen was. Dit hoorde hy van verschei-
de Orangkaja ’s, die hem met zyn
meeste volk, gemaks-halven, en om te
ligter aan land te raaken, in Praauwen

overgegaan, quamen bezoeken, om met
nem over alles te spreeken. Zy zeiden,
dat zy wel eenige schuld hadden, dog dat
zy niet in staat geweest waren , om de
magt van Saidi, en Terbile, te weder-
staan, en dierhalven zich wel genood-
zaakt gevonden hadden, om hen blinde

ling, ten minsten zo lang, tot dat zy
ontzet, en van lyfs-bescherming verze-
kert waren, te volgen. Een zaak, die
voor den Veldheer ook wel in te schik-
ken was; te meer, dewyl zy, ’t zy met
een valsch hart (waar van zich de Moo¬
ren in tyden van nood zeer wel konnen
bedienen) nu bereid waren den Koning
en de E. Maatschappy, alle bedenkelyke
gehoorzaamheit te toonen, die geen van
beiden hen iets misdaan hadden. Ook
klaagden zy zeer sterk over Terbile ’s ge-
welddadige bestiering, ’t zy met waar-
heit, het zy om voor ons te opregter,
in hun vorig berigt wegens hunne on-
noozelheit, te schynen, en verzogten
ootmoedig om vergiffenis, voor zo verrt
zy op die wyze tegen den Koning, en
ons, misdaan hadden.

Dit wierd hen, op betooning van
trouw, en opregten handel met ons in

t toekomende, toegezegt, dog, mef
bedreiging van hun uiterste bederf, by
blyken van het tegendeel.

Dit nu vergenoegde den Veldheer
geenzins; maar hy wilde ook bewyzen
van hunne goede meening, en trouw
hebben. Dierhalven eischte hy van hun,
dat zy ten eersten maken moesten, dat

UKS E
hy de Ternataanen, door Saidi by zyn
vertrek na Ternate tot Terbile ’s onder-

stand daar gelaten, in handen kreeg:
want om Saidi, en de zynen was hy
voornamelyk gekomen; buiten dat nu de
hoofd-preuve van hun trouw was, ool-
spoedig te bezorgen, dat hem Terbile met

de zynen overgelevert wierden.

Zy beloofden dit alles op hunne wyze
wel zeer hartelyk ; maar daar quam niet
van ; ’t zy dat zy hem te veel beminden
’t zy dat die Stadhouder zich te veel
voor hen wist te verbergen, of zich te
ast te legeren; al 't welke Vlaming ver-
veelende, vond hy, uit vreeze van be-
drogen te worden, goed, eenige deezer
dorp-Heeren na 't Jagt de Leeuwerk in
gyzeling te zenden. Al die voorzorge
van den Veldheer zou egter niet gehol¬
pen hebben, by aldien de Sengadii(O1

Hertog) van Xoela Mangoli, regt tegen
over Xoela Besi gelegen, niet tot ons
vergekomen was.

Hy, een Swager van Terbile, maakte
niet alleen, dat wy zestien der voornaam-
ste Ternataanen van Saidi ’s gevolg
maar in ’t kort, door nette aanwyzing
der wegen, ook Terbile, en al de zynen,
in handen kregen; waar op de gegyzelde
Drangkaja 's ten eersten ontslagen wier-
den, en weer aan land quamen.

De Heer, de Vlaming, had zo ras geen
tyding van Terbile ’s gevankenis, of hy
liet hem aan boord by zich brengen.
Hy stapte met zyn oude trotschheit over
nad twee Goude Krissen op zyde, vat-
tede een der zelve by de punt en gaf ze
met veel eerbiedigheit aan den Veldheer

over. Hy ontfing de zelve ten teeken
van zyne onderwerping, verwellckomde
hem vriendelyk, en deed hem naast zyn
zyde zitten. Na verscheide redenen over

en weder, bragt hy den Kimelaha 2o
verre, dat hy zich met zyn huisgezin
daar aan strand in een huis , ’t geen ten
eersten voor hem opgeslagen wierd, ne-
derslaan zou, om zamen over de alge-
meene zaaken in ’t breede te sprecken.

Daar op ging hy, en zyn vrouw
derwaarts; maar niet zonder een gehei-
men schrik, ’t zy dat hy uit het wezen
van den Heer de Vlaming iets quaads
voorspelde, ’t zy dat hem zyn knagende
gewisse iets erger deed vreezen, dan hem
uit des Veldheers vriendelyke aanspraak
toegeschenen had; altoos hy begaf zich
weer op de vlugt, maar wierd door de
Orangkaja ’s, vergezelschapt van den
Gnatohoedi, ’t hoosd van zekere Am-

ponsche inlanders, nevens ook eenige
Hollandsche, en inlandsche krygskneg-
ten, ten eersten nagespeurt, met last van
hem, zo hy zich niet gewillig overgaf,
maar onder den voet te schieten
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Hy nu, te laat zyn misslag ziende.
hield vich nog wel eenigen tyd verbor-

gen, dieper in ’t gebergte, dan na deze,
dan na gene schuilplaats vluchtende;
maar als hy nu tot het uiterste hoekje
gekomen was, geen uitvlugt meer zag,
en van zyn volk hoorde, dat 'er last was,
om hem maar zonder eenig aanzien van

tezyne waardigheit, onder den voet
schieten, gaf hy zich, op raad der zynen
die dit vlieden van den eenen berg na
den anderen mede moede wierden, en
hem verraden hadden) goedwillig over;
vaar op hy, met al zyn Wyven, en
Bywyven, by de Ternataanen na ’t Jagt
de Leeuwerk gevoert wierdt. Men gaf
hem evenwel nog de Rajuit tot zyn

gevan kenis, maar de anderen wierden,

zekerheit ’s halven, met de beenen in een
lang blok gezet, en daar wel hegt in-
gesloten.

Gedurende zyn Stadhouderschap had
Terbile verscheide jonge, dogters in

veerwil van haar bloedverwanten, met

zeweld na zich genomen, en tegen haar
vil beslapen, aan welke de Heer Vlaming
de keur gaf, om of met hem te vertrek-
leen, of weër na hare vrienden te gaan.

Eenige keerden wederom; maar andere,
’t zy uit schaamte, nu dog onteert zyn-
de, ’t zy dat zy 't by hem beter, dan
by haare ouders, hadden, gingen met
hem mede

Dus dan deze twee eilanden (aangezien
die van Xoela Teljabo hardnckkig bleven

en zich in hunne bosschen, en op af-

gelegene plaatzen verborgen hielden
innen een maand tyds weër onder den

Koning Mandarsjah gebragt, en den
getrouwen yveraar in dit spoedig werk,
Sengadji Mangoli, op goedkeuring des
Konings, tot Stadhouder, in Terbile
laats, aangesteld, en hem de Orangkaja

van Fattoematta, Waitima, en Faloe

onze vrienden , zo ’t uiterlyk scheen

tot Raaden toegevoegt hebbende, zo
heeft hy zich van daar, den Gnatoehoedi

met vyf Coracora ’s daar nog latende,
ten cinde de verdere aan hem den eed

soen mogten, over Boero na Manipa
begeven, en dus al de vreeze voor ons
wegens die eilanden afgekeert; ook heeft
hy twee Jagten met twee honderd man
na Ternate gezonden, alzo daar de mui-
tery weer sterke wortelen schoot.

Het Jagt de Leeuwerk was met den
Stadhouder, en zyn omslag, zo bezet
dat de Heer de Vlaming zich op een
Coracora bchelpen moest; dog eerst
voor Boero (waar na toe hy den Ssten
November gestevend was) en den 14den
omtrent Manipa gekomen zynde, zond

ly t Jagt met Terbile, en de Ternataa

nen, vooraf na de vesting Victoria, met

s

K E N. 3O1

last aan de Overheden van dien bodem, 1652.
om, na ’t overgeven van dien Prins, en
de verdere gevangenen, ten eersten
weer by hem te komen; gelyk ook ge-

schiedde.

Na dat hy nu dit jaar 1652. met ver-
scheide zaaken, Amboina in ’t byzonder
betreffende, ten einde gebragt had,
keerde hy den 15den Jannary in’t jaar In’t jaar

1653.1653. weër na het Kasteel, om verschei-
sware zaken af te doen, en aan eenige
voorname wederspannelingen eenmaal een

voorbeeldelyke straf te oeffenen.
Onder deze opende Terbile, de laatste Vlaming

Koelasche Stadhouder, gesproten uit het doet Ter-

bile, enoude Adelyk, en Vorstelyk huis Tomma¬
elf Ter-Itoe, de gordyn van dit Treur-toneel
nataanenDaar wierd een Krygsraad van zes pet

zoonen opgerigt, in welke de Heer
de Vlaming, de tweede der Landvoogdy,
Simon Cos, de twee Borger-Hopmannen,
Henrik Wynandzen, en Barent Janszen,
de Ternataansche Tolk , Kraan Leex-
dersz., met nog een ander lid, my on-
bekent, zaten.

Zy bevonden dien Stadhouder, en nog
elf der voornaamste Ternataanen, aan de
misdaad van oproer, afval, en t'zamen-
rotting met de Muiters, schuldig, waar
op zy, na klare overtuiging, en op vry-
willige eigen bekentems, volgens de
volmagt door Mandarsjah over alle de
Moorsche en andere dorpen aan den
Veldheer gegeven, alle ten Swaarde ver-

oordeelt wierden
Aan de linker hand, als men ’t Kasteel Onthal-

lagen zen.inkomt, op het buiten plein ,
aardertien of veertien zand-hoopen :
Ter-na toe eerst Terbile, en daar na de
Ver¬nataanen (om van de Ambonsche
hierraders, die mede hun deel kregen
Hyniet te spreeken) gevoert wierden Zyn

metquam , ’t geen te verwonderen was kloek-

moedigeeenigezyn vorige trotsheit, en zonder
dood.ontsteltenis, te voorschyn, en reikte zyn

hals met zo veel kloekmoedigheit aan
de Beul toe, dat de Regters zelfs daar
over verbaast stonden, en het jammer
vas, dat hy die deugd niet in den dienst
van zyn wettigen Koning geoeffent had.
lk moet hier egter byvoegen, dat men

dit in de inlanders meermalen ziet, dat zy
met een Bonkosofeen Pinang in de mond,
en met bloemen om ’t hoofd (vooral de
Mooren) zo bly ter dood gaan, als of zy
aan een Bruiloft gingen; hoewel ’t ook
wel stuipen van den Amfioen, of uit-
werkzelen van een overgegeven hard-
nekkigheit zyn; waar in zy alle andere
volkeren te boven gaan.

Ondertusschen was Madjira niet alleen Macasat
op Macassar gekomen, om van daar wapend
hulp-troepen na Amboina te halen; maar zich te-
men kreeg met het schip Zeeland in gen ons.
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kosten gemaakt, in ’t jaar 1652. hacAmboina ook verzekering, dat de Ma

doen behandigen, alzo wist hy zich vancassaarsche Koning zich, om een nieu-
deze zyne meerder bequaamheit by allewe, en onlangs aan hem gegevene reden
voorvallen ook zeer fyn te bedienen ;ten oorlog tegen ons toerustte
hoewel hy het in dit geval niet betoon-Onze Kruissers hadden omtrent Japara
de: want hy gaf voor, dat die vaartui-(op groot Java gelegen) twee schepen
gen niet alleen met goederen van Viera,van den Portugeeschen Edelman, Fran
maar ook met die van den Koning, encisco Viëra de Figueredo , op Macassan
hem, geladen waren. Een reden , diegrooten handel doende, en daar woonag
hem niet ontschuldigde, alzo, indien lrytig, genomen, en als goede pryzen op
zyne, en ’s Konings goederen , wildeBatavia opgebragt vermits hy, eer
verschoond hebben, die goederen dangeboren Portugees, en onder een Portu-
onder een Macassaarsche, en niet ondergeesche vlag, niet tegenstaande den oor
een vyandlyke Portugeesche vlag moestenlog tegen de Portugeezen alomme door
gevoert zyn.ons afgekondigt was, dit vaarwater hac

Die geslepen Vos wist dit zo wel, alsdurven gebruiken.
wy, dog het was maar een doekje voorOver dit nemen dezer schepen betoon
't bloeden, en een gezogte reden, omde zich de Koning, nevens den Prins
onder eenige voorwending met MadjiriPatingaloan, eerste bedienaar van Staat
t geen hy anders te bot voorgenomenin Macassar, een man van veel meer ver-
zou hebben) in Amboina te konnenstand, dan andere inlanders, zeer mis-
komen; hoewel andere meenen, dat hetnoegt. Gelyk nu die Ryks-bestierder
waarlyk een groote reden gewecst isdoor zyn kennis in de Latynsche, Griek-
om dien vorst, tot het byspringen vansche, Italiaansche, en meer andere Taa-
Madjira, over te halen.len, en door zyne neerstigheit in’t lezen

Kort daar na hoorde men op Tomile.van Europêische, en andere Geschiede-
hoe, een dorp op Manipa, dat reeds vyfnissen, zeer syn geslepen was, waar by
Macassaarsche Jonken (voorloopers varook zyne vordering in de Sterren-kunde
een grooter vloot, door een Macassaarquam ( ten welken einde hem de E
Prins van Bima al zedert voorleden jaaMaatschappy eenen Aard-kloot van om-
by een vergadert, en, na hare eerstetrent twaalf duizend gulden, ten zynen

be¬

1653

De voor¬

loopers

der Ma-

ctaaren

konen

op Boero



Uit zyn

brief, aar
de Vla-

ing

blykende

A

1653. begrooting , wel honderd Jonken, en
zes honderd man, sterk) op Waisamma,
op Boero gelegen, onder eenen Bal
Frangi een Makjander, aangekomen
waren. Deze tyding kreeg de Veldheer

al diep in de maand February omtren
Manipa, zo als hy besloten had, met

eenige Jagten, en Sloepen, na de Xoela ’s
te loopen, om daar op de Macassaren te
passen. Derhalven trok hy ten eersten
’er na toe, veroverde hunne vastigheit

na een korte schermutzeling, en ver-
brandde twee van hunne Jonken, die hy
ontmoette.

Na deze verrigting kreeg men inCalamat
Maart uit Ternate berigt, dat de Prin-

ta, en

cenige cen, Calamatta, en Manilba, met der
andere Koning Mandarsjal weër verzoend wa
verzoe

ren, en ook de vesting Gilolo, en ver-nen zich

met den scheide Roervinken, aan hem, en den

Koning Landvoogd van den Bogaarde overge-
levert hadden, waar onder de Goegoegoe
Kaitsjili Moessa, de Hopman Gigoge
van Gilolo, en meer anderen; dog dat
Kaitsjili Saidi, nevens ’s Lands-opper
Richter, of den Hhoekom, na Saboe

ontvlugt waren ;een sterke vesting ,
daar zy het egter niet zeer lang zouden
konnen uithouden.

at den Prins Calamatta (die voorRd

ge-gaf zyn vlugt na den vyand maarvandien

veinst geweest te hebben, en dierhalven
zich de gansche eer van dit werk toe-
schreef) tot deze overgave van zich zel-
ven, die vesting, en zo veel andere, be

wogen heeft, daar over zyn verscheide

gedagten. Het waarschynelykste is, dat
z0 ras hy by Saidi ’s overkomst bespeur-
de, dat de keure van hem tot Koning in

Manilbia ’s plaats niet van zyne goedkeu

ring, en hy tegen de andere Muiters
daar over S’t geen metter tyd uitlekte
zeer onvergenoegd was, hy, uit vrecze
dat Saidi hem den eenen of den anderen

tyd vergeven, of om hals doen brongen
zoude, hem hier in heeft willen voor

komen, en dus by deze overgave zich
zelven, en tegen Saidi, en wegens den
Koning, heeft willen verzekeren, en dat
hem deze reden, in schyn van ons nog
dienst te doen, tot dit besluit heeft doen

komen

zy daar mede, zo het wil; tenH

minsten om zich daar over by den Veld-

regtvaardigen, schreef hy hemheer te

dezen nadrukkelyken brief.

Aan den Zeevoogd, en Veldheer
den Heer Arnold de Vlaming, zend
de Prins Calamaita zyne nederige
groete

CK, Prins Calamatta, vaardig dezen
brief met myne groctenis aan myn Heer
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daar by ik verklaar, dat myn voornemen
geweest is, om met myn broeder na Batavia

over te varen, om myn Heer, den alge-
meenen Landvoogd, en de Raaden van
India, te zien, en mondeling te spreken;

maar ben, my nader bedenkende, gebleven,
ter goeder uure : want had ik dien togt on¬

dernomen, zo zou het Ternataansch Ryk
lichtelyk noit tot zynen stand, zo als het
nu is , weder geraakt zyn. Na het vertrek
van myn broeder, Mandarsjah, heb ik den
Landvoogd alhier verzogt, dat hy my
beliefde toe te staan, eens na Giloio te
gaan; dog die heeft zulks niet goedgekeurt,
bevreest zynde, dat de Muiter my dooden
mogt. lk ben egter, zonder myn leven daar
in veel te agten, derwaarts vertrokken,
meenende , dat ik het niet beter, als in den
ienst van den Koning, myn broeder
besleden kon; dog vond tot myne verwon-

deri my broeder Manilha tot Koning
seworpen. Daar op heb ik zonder uitste.
my bevlytigt om, ten eersten na myn over¬

komst, door allerlei middelen de afvalligen
te bewegen, om zich weder tot hunnen wet-
tigen vorst te begeven; maar, in plaats

van het daar toe te konnen brengen, hebben
zy goedgevonden Manilha, die nu krank-
zin2ig is, te verwerpen, en my in zyn
plaats tot Koning te verkiezen. Ik heb
dit niet gezogt en ook met geen ander
oogwit aangenomen, dan om myn broeder
daar mede dienst te doen. In vier maanden

nu, die ik by de Muiters bleef, gezien
hebbende, dat ik met al mynen aanleg ten
hesten van den Koning niets op hen winnen

kon, zy heb ik, vreezende, dat zy my de
eene of de andere reis eens van kant helpen
mogten, besi geoordeelt aan myn broeder.
Mandarsjah, en den Landvoogd, hier van
kennis te geven, om met die genen, die ik
daar toe had konnen bewegen, tot hen over
te komen, van hertei genegen zynde my
aan den Koning, en de Maatschappy, in
allen deelen te onderverpen.  Maar zo als
ik dit meende uit te voeren, 2o hebben
eenige qualyk-gezinden de sauf van myn
voornemen in de neus gekregen, en zyn na
baboe gevlugt, daar zy nog sterk byeen zyn.
Tk nogtans , zonder my daar aan te kreunen.
ben tot den Koning uitgekomer, en heb dic

genen, die ’t met my bielden, by myn
broeder gebragt , dewelke hem, en den

Landvoogd, te voet gevallen zynde, hen

opnieuwe gehoorzaambeit betoont, en daar
genade geworven hebben.

Deze brief, schoon niet waarachtig in
velen deelen , had ten minsten een schoonen

glimp, en de gesteltenis der zaaken ver-
eischte tot nog toe, dat men het uit
Staatkunde daar voor aannam, ten tyde
toe dat men alles in volkomen rust her-

stelt mogt zien. Het is ool zeker, ’t zy
hy

t Geen
den Ko¬
ninggeen

ondienst

doet
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dat hy met zynhy het meende, of niet,
grooten dienstoverkomst den Koning

deed, en de zaaken der Muitelingen daar
mede zeer deed te rug loopen.

Ook kreeg men omtrent dezen tyd in
handen het hoofd van het eiland Meau ,

’t geen de Koning Mandarsjah niet lang
te voren door hulp der E. Maatschappy
verovert had, en waar door men meester

diegeworden was van die Nagelen,
meest alle in handen der vreemdelingen
te voren vielen ; waar over nu die

Orangksja ook zeer streng gestraft, en

’t eiland van al zyn Nagel-boomen be¬
rooft, en ontvolkt wierd.

De Veldheer Vlaming hoorde onder-
tusschen niets van de zo lang verwagte
Macassaarsche vloot , die, ten deele

onder ’t bevel van Dain Boelecan, ten

deele onder ’t gezag van Madjira, in
Amboina stond te komen; zo dat hy
bekommerd, of zy niet wel na de Xoe¬
lasche eilanden geloopen mogten zyn,
andermaal voornam, derwaarts te gaan;
maar als hy op ’t West-einde van Ma-

nipa nog op hen bleef waken, en bezig
was dit ryper te overwegen, zo ver
scheen die vloot, veertig vaartuigen
sterk, den 27sten Maart in’t jaar 1653;
dog zonder Madjira, met haren Zee-
voogd, Dain Boelecan, alleen.

Zy hadden hunnen streek gestelt, om
bewesten Manipa om te zeilen, zo dat

zy het voor den wind, en voor stroom

regt op ons lieten afloopen; maar zo ras
zy onze schepen, en bezetting voor
Tomilchoe, gewaar wierden, wierpen
zy het over staag, en zogten nu, terwyl
de onzen hunne zeilen bymaakten, en

hunne ankers ligtten, of benoorden Ma-
nipa om te komen, of altoos de onzen
te ontsnappen.

De Heer de Vlaming, die hen ten
eersten zag, gaf overal kennis van hur
komst, met last van wel op zyn hoede te

zyn, en zogt met zyn Jagten bezuiden
om hen den pas af te snyden, en, warc
het mogelyk, hen in zee aan te tasten,
waar toe hy ook last gegeven had de
Coracora ’s in zee te brengen, en by hem
te komen. Dog de wind wilde hem niet
vel dienen, buiten dat de Coracoras

niet tyd ’; genoeg klaar raakten.2u Hy
verhinderde hen egter tusschen Kelang,
en Manipa, of door ’t Nassausche gat,
of ook dat van Hatoepoeti te loopen,en

zo, gelyk hun voornemen scheen, de kust

van Hitoe aan te doen; een volk, ’t geen

men noit te veel heeft konnen vertrou-

wen, en waar van men niet zonder reden

gissen mogt, dat zy van den toeleg der Ma-
cassaren door hunnen Landsman, Ridjali,
wel volkomen berigt zullen gehad hebben,
schoon zy dit meesterlyk ontveinsden.

U KS E

Wat deze Macassaren op Assahoedi 1653.
uitgerigt, en wat de onzen in Am-
boina daar tegen weder in 't werk ge-
stelt hebben, gaan wy, als een stof,
die eigentlyk tot Amboina behoort,
voorby.

Omtrent dezen tyd kreeg men uit De dood
van twecTernate berigt, dat de Koning de twee
Hoofd-

Hoofd-Muiters, den Hhoecom Laulata,
Muiters.

en den Hopman Gigogo, met de dood
gestraft had.

Ook was de Heer, Jacob Hustaartals De Heer
ustaart,dertiende Landvoogd der Moluccos den
ertiende12den April ’t jaar 1653. in de plaats van
Land-

den Heer van den Bogaarde, aangestelt. vongd

Deze afgeloste Heer vond den Heer de der Mo¬

luccos.Vlaming, by zyn te rug-reize van Honi
moa, aan de hoofd-vesting Victoria, Va den

Bogaardeden 18den Mai wat voor hem aangeland
Bata¬voornemens zynde eerstdaags van hier na
ja ver-

Batavia te stevenen.
token.

Na dat dan de Veldheer, door t red-
De

den van verscheide zaaken in Amboina ’lamine
ooptde handen wat ruimer kreeg, nam hy

Madjiravoor, een togt na de Koela ’s te doen,
vreezende , dat Madjira, die nog al niet
verscheen, zomtyds wel daar mogt gaan
nestelen; ten decle ookk noodig oordee-
lende, dan te gelyk na Ternate over te
steken, en aldaar met den Koning over
de geruststelling van zyn ryk in 't breede
te spreken.

Hy stak dan den 22sten Juny met twee In de
schepen, en zo veel Sloepen, met hon- Koela ’a

mis.derd wakkere krygsknegten bemant
eerst na Boero ’s Zuid-zyde, ten allen
ongelukke, over: want had hy benoor-
den om na Manipa gestevent, 2o zou hy
niet alleen ontdekt hebben, dat Madjira
den 19den dier maand met negen Cora-
ora ’s en een Tsjampan (een zoort van
een inlandsch zeil-vaartuig) van Bangay
op Manipa al aangekomen was, maar
zou hem buiten twyffel daar ook aange-
troffen hebben; daar hy nu dien vogel
mis liep, en van Boero na Xoela Besi
over stak, terwyl de schepen na Xoela
Mangoli liepen.

Hy vond de hekken daar, zedert zynVind de
laatste aanwezen, wonderlyk verhangen :Yoela s

veder¬want die van ’t dorp Gay wilden hem
pannigniet eens hooren spreken. Even weër-

barstig vond hy al de andere dorpen;
maar hoorde ten eersten, dat, eenige
maanden geleden, de Macassaren daar alles
verwoest hadden. Dat ook kort daar
aan Madjira met den Ternataansche Ge-

zant, Dini, daar geweest, en met zyn
drie Coracora ’s door een storm in de

engte van Boeton van de vloot afgeraakt,
en ook na Boero overgestoken was;
behalven dat Saidi daar mede veel quaad
zaad gezaaid had.

Vla-
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1653. Vlaming sloeg zich alhier op Fockoeve,
Oftgeno- een plaats daar niets te krygen was, ne-
men der ; dog wierd door den Sengadii Soegi,
Sengadii Hoofd van ’t dorp Mangoli, een man,
Soegi.

den onzen nog getrouw, uitgenoodigd,
byom die plaats te verlaten, en zich

hem in 't dorp Waitima , daar het vry
beter was, te begeven. Uit zyn eigen
dorp Mangoli had hy moeten verhui-
zen , vermits al deze inlanders, volgens
hunnen wispeiturigen aart, ten eersten
den Macassaar (schoon onlangs den eed
van getrouwheit op hun Wetboek ge-

endaan hebbende) toegevallen waren
zich genoodzaakt gevonden met eenigen

envan de zynen van bosch-kruiden
vanOebi ’s, een zekere eetbare zoort

wortels, in ’t bosch te leven, ten tyde
toe, dat die van Waytima hem weër in-

genomen hadden, hoewel het ookk daar
nog zo zeker niet was.

Hy hoorde daar hoe breed Madjira
van zyn vloot opgegeven, en met de
uiterste verwaandheit gedreigd had na
Amboina te gaan, om al de Hollanders
van daar te jagen, en ’t gansche land
voor zich zelven te veroveren.

Na dat nu de Vlaming zeven dagen op
Die hem

dit elendig l'ockoeve met een uitnemend
in zyn

gebrek dobrgebragt had, en met eenProot

gebrek open Sloep, en zeventig man, den 12den
onder- July den Oost-hoek meende te boven te
steunt.

raken, vond hy de zee daar zo hol dooi

den wind, en zwaren stroom, dat hy
onverrigter zake weder moest keeren, en

zich op Fattoematta eenigen tyd onthou-

den , in hope van daar eenige Sagoe

voor zyn volk te vinden, ’t welk hem
daar al mede ontschietende, zo moest hy

wel na Waytima by Sengadji Soegi over-
steken, die hem met al zyn vermogen

hoe gering ook na dien hagchelyken tyd
ondersteunde.

Daar op liet de Veldheer het dorp
Vlam ing

Mangoli afloopen, en, tot straffe der zo
vernielt

ligt den vyand toegevallene en nog weër-Mangoli

barstige wederspannelingen, alles daar om-
trent verderven. In dien tusschen tyd

hoorde hy ook van de andere uitgezon-
dene Sloep, dat het schip, Banda, van

hun voor Batsjan gezien , dog, door
tegenwinden, en zware stroomen, belet

zynde, hen niet had konnen volgen, en

na allen schyn nu al in Ternate zyn zou-

de. Van het tweede schip wisten zy
datniets ; dog naderhand hoorde men,

des zelfs Overheden het al willens na
Batavia hadden laten dryven. Een God-

looze daad, latende den Veldheer daar

met zo veel gevaar in een open vaartuig,
tegen den honger, den vyand, en een
verbolgen zee, worstelen.

Hs ging dan, na dit berigt, en om-
trent zes weken verblyf met het meeste

I. DEEL.
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volk in de eene Sloep, en liet de andere
met de twee onder-Hopmannen Keler,

en Bolan, en de verdere manschap, daar
tot nader last by den Sengadji Soegi, ten
deele, om dat eiland nog wat te door-
kruissen, doch voor al, om de Nagel¬
boomen, die zy ’er vinden mogten, en
waar van men ’er in ’t dorp Bega al ver-
scheide gezien had, en waar voor men
aan den inlander honderd Ryksdaalders

beloofde , omverre te hakken ; ten
deele ook, om niet te veel volk op
zee in overladen vaartuigen te wagen.
en hen liever met een schip te doen af-
halen.

Hy quam den roden Augustus voor
Batsjan, alwaar hem dat moedig Ko-
ninkje quam verwelkomen, den welken
hy verzogt, mede na Ternate te gaan,
alwaar zy den 14den voor de vesting
Orangie verschenen; daar hem ’t voor-
noemde volk van Xoela, vermits 't weder

zeer bedaarde, kort daar aan gevolgt, en
behouden gekomen is.

Te voren , toen men de handen wat

volder als nu had, en ’t niet geraden was,
de krygsknegten tegen te veel Mogend-
heden te verdeelen, zo had men goed-
gevonden, met den Tidorees een stil-

stand van wapenen aan te gaan, om de
vyanden in Amboina te eer te dempen.
Dit nu gedaan, en ondertusschen ontdekt
zynde, hoe daar door de sluik-handel der

Makjanders in Nagelen, aan den Tido-
rees overgebragt, zeer gestyft, en hoe
ook de Muiters in Ternatc, en in Am
boina, door Saidi, Koning van Tidore,
niet alleen kragtig ondersteunt, maar
ook de stoutheit van dien vorst zo verre

uitgespat was, van de wederspannelingen
op Saboe (daar na door de Ternataanen

overwonnen) den eed aan hem, in den

grooten Raad, waar in ook de Koningen
van Ternate, Batsyan, en Gilolo, zaten,

als waren zy zyne onderdaanen, te laten
doen, en hen in zyn eigen landen als zyne
vrienden te ontfangen, zo vond men den
1yden Augusty goed, hem met de alge-
meene magt te gaan beoorlogen , en

volgens dat besluit op den zosten Augusty
hem den oorlog openbaar aan te zeggen.
Ook gaf men hier af op een beleefde
wyze aan den Kastiliaanschen Landvoogd
op Gamma Lamma, d’Esteibar kennis,
met verzoek, dat hy zich daar mede,
schoon zyne Bondgenoten, niet wilde
bemoejen; maar ons alleen met de Tido-
reezen laten begaan; waar over verschei-
de schriften gewisseld zyn, gelyk hy
eindelyk dit wel belooft, en, in schyn,
voor een tyd, maar niet opregt, gedaan,
en ons maar met streeken om den thuin

geleid heeft.

MenCa
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Een oorlog, die schoon afgekondigt,Men voegde hier ook by een Soen-

om verscheide redenen vooreerst nog zulkschrift, waar by de laatst-overgekomene
een vaart niet liep, en zo wat dralende,Muiters van Gilolo (die nog zeer voor
om ’t Ambonsch werk weer voortganghun leven bekommert waren, en zich
te geven, gehouden wierd, in hope,aan den Hhoekom Laulata en Gigoge
dat men ondertusschen van Batavia meerkonden spiegelen,) volkomen vergiffenis
ontzet krygen, of van den Macassaartoegezegt, en hun afval vergeven wierd.
ontslagen raken zoude.De Koning van Tidore, na onze ge

De Heer de Vlaming wist, in wat staatdagten den oorlog eerst Mandarsjab aan-
de zaaken nu in Amboina waren, datgedaan, en hem, in't ondersteunen alle-
Madjira daar met zyn drie Coracora ’szins van zyn wederspannige onderdaanen
en negen Tsjampans (hoewel andereneerst zeer gevoelig beledigt hebbende,
willen, dat het maar zo veel Praauwen,gaf nogtans voor, van den Koning van
of eenige Mahoeli's, geweest zyn) eerstTernate eerst beledigt, en daar door ge-
op Kelang, en daar na op Manipa,noodzaalrt geweest te zyn, hem als zynen
gekomen, en buiten dien voor meerdervyand te handelen; maar dat hy geneigt
bystandt van Macassar in groote vreezewas met de E. Maatschappy , vermits
was, al het welke, ryp overwogen zyn-hem die niets misdaan had, in vriend-
de , hem den 21sten Augusty uit Ter-schap te blyven.
nate na Amboina deed vertrekken, al-De ware reden van ’t misnoegen de
waar hy, na twintig dagen zukkelens,zes Konings tegen Koning Mandarsjah
uit 't schip in ’t roei-Jagt Sumatraschoon hy andere voorwendde) is ge-
overgegaan, en den 1oden Septemberweest de verborgene spyt, over dat hem

voor Assahoedi, tot blydschap van dedie vorst met zyn dogter, waar mede hy
onzen , aanquam, en met het bulderendal verlooft was ; cp den raad van de Heer
geschut, ten schrik des vyands, verwel-de Vlaming, zitten liet. Die Heer, niet
komt wierdt.goedkeurende al te naauwen verwand-

Voor zyn vertrek uit de Moluccos hadschap tusschen twee voor de E. Maat-
hy nog twee zaaken, van zeer veel geschappy zo gevaarlyke vorsten, had,
wigt voor de E. Maatschappy, afgedaanvolgens de oude, en nog hedensdaags
Eerstelyk, was hy met den Koning vangebruikelyke gronden omtrent die twee
Batsjan , voor een geringe erkentenisKoningen, dit huwelyk den Koning
jaarlyks, verdragen en overeen gekomen,Mandarsjah zeer wysselyk afgeraden,
om al de Nagelen op zyne landen nitzonder hem de ware reden (te weten,
te roejen, zonder die oit weer te mogende last der Heeren in ’t vaderland, van
aanplanten. Ten anderen, had hy dieoorlog met Tidore op een goeden grond
alle op ’t eiland Motir, mits den inlanderte zoeken, en tusschen die twee altyd
daar eens een geschenk voor gevende,verwydering te houden) te kennen te
zich zelven ook eigen gemaakt, en dusgeven; hoewel het voornaamst-beoogde
de E. Maatschappy niet alleen van veelhier by te gelyk ook was , by oorlog

eens meester van Tidore, en zo metter vreeze, maar nog grooter last, voor al-
tyd bevryd.tyd by een zeker gevolg ook van al de

Nagelen, daar vallende, te worden.

DERDE HOOFDSTUK.

DE Vlaming vertrekt na Batavia. Geeft last, om op de Tidoreezen te rooven.
Zyn komst op Batavia. Cos gaat na de Papoesche eilanden. Zyn vrugtelooze
verrichting aldaar. Hoewel nog ergens goed voor. Vrugtelooze roof-tocht der Papoea ’s.
Vlaming vertrekt van Batavia. Zend op quade tyding na Macassar, en Boeton, vier
Jagten. Buis polst Macassar vrugteloos. Vlaming komt op Boeton, en neemt eenige
Boetonders mede. Vertrekt na Amboina. Dapperheit van twee mannen in eene
Tinggang. Vlaming in Amboina gekomen, in’t jaar 1654. Zend Roos na de Koela's.
De Kastiliaansche Landvoogd zet den Koning van Tidore gevangen. Maar om ons te
bedriegen. De Vlaming maakt vrede met de Kastiliaan, en met Tidore. De Muiter,
Saidi, komt weer in Amboina. Ook Koning Mandarsjah, met eenige Moluksche
vorsten. Aali ’s trouwe daad. Vertrek van de Molukze Koningen, en van de Vla-
ming, na Boeton. Daar zy eenige Moordenaars opeisschen. Vlaming vertrekt na
Macassar. Zend eenige Boegineezen weer na hunne Koningen. De dood van Prins
Patingaloan. Roos gaat Bima bezetten. Vlaming 's komst op Batavia. Verirck na
Boeton. Bezending van D. Brouwerius na Macassar. Boeton van twee sterkten

voorzien.
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voorzien. Aali afgezet. Moejelykheden , door Mandarsjah’s losheit. Roos vernielt
Comboewaha. Aali ’s dood. Zyn quade, en goede, hoedanigheden. D. Brouwerius
komt onverrichter zake by de Vlaming. Die van Boeton vertrekt. En Roos ontmoet.
In ’t jaar 1655. Die met Koning Mandarsjah Tibore verovert. De Vlaming belast
Roos, Boeton’s engte te bezetten. Hy zelf komt op Tambocko. Dat zich aan
Mandarsiah onderwerpt. Vlaming's verdere verrigtingen. Mandarsjah na Amboina
ontboden. Nieuwe afval van Calamatta. Oorsprong des zelfs. De Koning is, by zyn
komst op Boero, in groot gevaar. Calamatta ’; ongedult behoudt den Koning. Die
aan de vesting Victoria komt, en tyding van Calamatta ’s toeleg krygt. De Ternataa-
nen begeeren hem niet langer tot Koning. De Vlaming doet Calamatta den vrede
aanbieden, en een vesting opwerpen, om de vyanden te bezetten. Mandarsjah zyn
Kroon aan de E. Maatschappy verplicht. Calamatta’s stoute eisch. Vreugde over
zynen afval. Saidi al Koning van de Cerammers. De Verrader Soegale doet in
Ternate veel quaad. Streeken, om Mandarsjah swart te maken. Soegale gevangen.
De Vlaming vertrekt met den Koning na Ternate, en zyne verdere verrichtingen.
Verschynt daar. Mits een uitnemend voordeel der E. Maatschappy by dezen dienst van
de Vlaming genoten. De Vlaming komt met den Koning in Ternate. En wat hy
daar verrigt. Soegale word gekrist. Vlaming word van den Kastiliaanschen Land-
voogd onthaalt. Dien hy weër onthaalt. Vertrekt weër na Amboina, en krygt Saidi
gevangen. Spreckt hem vry gevoelig aan. Saidi 's al te zagte dood. Tegenspoet der
Macassaaren. De Kelangers bren;en Dagga ’s hoofd by de Vlaming. De Vlaming
gaat na Boeton. Hoe by het daar vind. Caat na Macassar, en daagt hem te vergeefsch
uit. Keert weër na Boeton, ’t geen hem niet wil te spraak staan. Zend Roos na Solor,
en Keller na de Xoela ’s. Verdere bedryven van Calamatta. Vlaming laat Outhoorn
op Xoela Teljabo, en vertrekt weër na Boero. Slechte vrede met Macassar gestoten.
Calamatta weër na Boero, en met Madjira byna gevangen. De Koning van Gilolo
raakt in onze handen. Zyn dood. Simon Cos veertiende Landvoogd der Moluccos.
Calamatta ’s bedryf op Boero. En op Xoela Besi. Zyn vertrek na Macassar. Cala-
matta ’s slegte staat op Macassar. Kimelaha Hasi met ons bevredigt. Komt met een
grooten stoet by ons. Tico gevangen, en na Batavia gezonden. In’t jaar 1660.
Mandarsjah op Macassar. In’t jaar 1662. Van Voorst, vyftiende Landvoogd der
Moluccos. De Kastiliaanen vertrekken uit de Moluccos. In’t jaar 1664. Hunne
sterkten ter neder geworpen. In ’t jaar 1665. Boeton weër onder Ternate. De
vesting Tahoela aan Saifoedien geschonken.

rOe zeer nu de Vlaming ook en doodelyk op hem gebeten, vond,
tragtte de Ambonsche zaaken over dat hy Madjira, en zyn aanhang,

orm in rust te brengen, en de afgewezen, en zich aan onze zyde ge-
Macassaaren weer van daar te houden had; ’t geen die brave Vorst
krygen, zo bevond hy met- hier na nog deerlyk heeft moeten be-

ter tyd, dat hy maar opgehouden, en zuuren.

hoe langer hoe meer buiten staat gestelt Hy verzogt dan, en met reden, om
wierd, om iet grooters tegen Tidore te eenige hulp, weshalven de Veldheer hem
ondernemen , en dien oorlog met meer honderd pond buskruit van ’t weinige

dat hy had, en twee krygsknegten vanernst voort te zetten. Daarbeneven zag
hy, dat zo veel werk met zo kleenen zyn twaalf oppassers, byzette, en van daar
magt niet wel te verrichten, en dierhal- na Macassar stevende, om te zien, of hy
ven hoognoodig was, dat hy liever zelf den Koning, en den Prins Patingaloan
na Batavia overstapte. tot een goeden vrede zou konnen bewe-

gen; maar dat was voor een doof mansOndertusschen gaf hy ook last, dat de
opper-Koopman Cos, om den Tidorecs deur geklopt, en in tegendeel hoorde hy
alle afbreuk te doen, met eenige Cora- van twee Kastiliaansche, of Portugeesche
cora ’s na de Papoesche eilanden gaan, en Paapen, dat de Koning wel honderd
daar wegens zo veel bedrevene rooveryen vaartuigen, yder met vyftig man voor-
op de landen van Koning Mandarsjab, en zien, klaar maakte, om daar mede ten
der E. Maatschappy, eens een nette re- eersten zynen aanslag op Amboina voort
kening vorderen zoude. te zetten; zo dat hier voor hem niet lang

Daar op vertrok hy den 22sten Septem- te sammelen viel, maar hy zyn reize na
ber na Batavia met twee schepen, quam Batavia zo spoedig, als ’t mogelyk was,
den aden October voor Boeton, daar hy voort moest zetten, om dit onweder door
den Koning wel getrouw, maar zyn alle middelen af te keeren; hoewel hy
onderzaaten , door opruying van den geloofde, dat 'er Spaansche, en Portu-
Koning van Macassar, zeer weerspannig, geesche snorkeryen onder liepen.

DeCa2
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De Heer de Vlaming quam den 18den
dier maand op Batavia, en gaf den Land
voogd van Amboina ten eersten met eer
Sloep van dezen aanslag der Macassaarer
kennis.

Volgens den last, door hem aan der
Heer Cos gelaten, ging hy in Octobe
met veertig Coracorren uit, om op dien
vyand den roof te herhaalen.

Hy quam, na eenig voordeel op Ke¬
lang, en Salatti, bevogten te hebben,
op Assahoedi, van waar hy op den 13den
met zevenentwintig Coracora ’s, en een
Sloep, na de Papoësche eilanden vertrok
Hy stevende eerst na Hatoewe; dog,
daar geen Papoa ’s vindende, stak hy na
’t eiland Gebe over, nam daar water in,
en vertrok van daar na de kust van Weda.
onder Tidore behoorende.

Hy quam voor het dorp Soema ten
anker; maar zyn andere vaartuigen wa-
ren nog wyd en zyd verstroit. Egter
tastte hy dat dorp terstondt aan, stak

het in brand, en trok dien zelvennagt

nog over land na Patani, om datmer

cen in te nemen; dog deze plaats,aan

de Noord-zyde gelegen, vond hyster

ker, als hy meende, zynde van een vry
hegte vesting op een steilte, die niet
zonder gevaar te genaken was, voorzien
Ook verloor hy ’er drie man voor, daar
onder den onder-Hopman, Godschalk
en ging met nog vyf gequetsten, zo stil
als ’t mogelyk was  van daar. Dus
wierd die onervaren Krygs-man daan
(zo men voorgaf) gestut, om dat hy
geen last had, om den vyand in zyr
voordeel aan te tasten, of onnoodig volk
te spillen. Evenwel ; om nog iets te
doen, verbrandde men, quantzuis, nog
het beneden-dorp, en daar na liep mer
den hoek van Weda weder om, en zo
weër na Gebe, om water in te nemen.

Hy deed ook de eilanden Ombay
Waygeoe, en Salawat, aan ; dog vonc
daar al de spillen al tydig gepakt, zo dat
hy van daar, zonder iets uit te regten
moest vertrekken. Het eiland Mixowal.

of Messowal, was hy van voornemen in
zyne te rug-reize mede eens te gaan
bezien; dog in 't oversteken raakte mer
in de eilanden van de Vos verdwaalt, en
kreeg veel zieken, buiten dat men ge
durende de gansche reize twee voorraad.
Coracora ’s miste. Dit deed hem beslui-
ten eersten na Ceram, latende Messowal

zeven of agt mylen ten Westen, over te
steken, en zo verder na Leytimor te
keeren, alwaar hy, genoegzaam onver-
rigter zake, den 26sten November voor
onze hoofd-vesting quam; voorgevende,
dat die togt volgens het oogwit niet
uitgevallen was, vermits de meeste in-
landers in de Papoesche eilanden, of van

U K S E
huis, of landwaart in gevlugt waren
Het beste nogtans hier af was, dat de
Koning van Tidore, hoorende, dat wy
daar geweest waren, hier door leerde
dat wy deze zyne landen wisten te vin-
den , hem hier door onrustig voor het

toekomende maakten , en daar door

noodzaakten, zyn magt meer, dan te
voren, te verdeelen.

Ook gaf hy in ’t voorby varen die van
Keffing, en Ceram Laoet, nog een
graauw wegens ’t overtreden der verbon-

den, waar op zy hem syn genoeg wisten
te antwoorden, dat zy van ’t aanhalen
van vreemdelingen ( waar mede hy hen
beschuldigde) niet wisten en dat het

wel waar was, dat zy om de West voe-

ren; maar niet anders, dan by volkeren,
die met de E. Maatschappy in geen oor-
log waren, en dat zy dat op hun eigen
gevaar, en voor hun eigen rekening
even of hun dat verschoonde) deden.

Terwyl hy zich in de Papoesche eilan-
den zo dapper uitsloofde, was de Koning
van Salawat met vyftien vaartuigen, op
last van den Koning van Tidore (die ool
niet sliep) in zee gegaan, om op de
Ambonsche landen te rooven, gelyk zy
ook de gansche maand November de
kust van Hitoe, en de naby gelegene
eilanden, in een gedurige onrust, en
beweging herwaards en derwaards, zon-
der al mede iets van belang uit te regten,
gehouden hebben.

Den Ssten November quam de Vlaming
weër van Batavia. Hy vertrok met ze
schepen, een Galjoot, een Sloep, drie
Tinggangs, en vyfhonderd Krygs-kneg-
ten, met belofte, van ’er nog drichon
derd by te voegen, kreeg onder weeg biu
Japara van een Maleyer berigt, dat hy
over drie wcken van Macassar vertrokken

zynde, op dien zelven dag de Macassaar-
sche vloot, na gissing honderd zeilen
en vyfduizend man sterk, na Amboina
zien zeilen, en gehoort had, dat zy eerst
Boeton aandoen, en voor den Koning
van Macassar veroveren moesten.

Deze tyding ontstelde hem vry wat.
en deed hem goed vinden, vier ligte
Jagten (alzo zyn zwaar schip te traag
zeilde) den 21sten van Japara voor uit te

zenden, met last voor het eene , om of
Macassar, en voor de drie andere, om
op Boeton ten eersten aan te gieren.

Met het eene Jagt zond hy der
Koopman, Everd Buis, om te zien, o

hy dat Hof nog door billyke voorslager
tot een vrede, en ’t verlaten der Muite-
lingen, zou konnen brengen; dog quam
omtrent Tanah Keke weer by de vloot,
drie dagen na hem van Japara vertrok-
ken, en bragt die slegte tyding, dat dit
Hof zich nergens toe inlaten wilde

ver-
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vermits hunne vloot (die hy meende

negentien zeilen sterk te zyn) reeds ver-
trokken, en daar niet af te brengen was
van hunne verdrukte geloofs-genoten te
hulp te komen, en hunne schade, by 't
nemen der twee voornoemde Portugee-
sche schepen geleden, weer in te ha¬
len ; al het welke zy hem zeer spot
agtig, en bars, te gemoet gevoert, en
belast hadden, dat hy daar mede maar
kon vertrekken; hoewel zy beter zouden

gedaan hebben, met hem daar wat op te
houden: want dan zouden zy mogelyk
veel ongemakken, en rampen van de

hunnen hebben konnen voorkomen
De Heer de Vlaming verstond ook,

dat die vloot, na Saleyer overstekende, en
daar hoorende, dat 'er op Assahoedi a
zeven honderd van hare makkers door

ziekte, en gebrek, omgekomen waren,
vry zeer door ’t wegloopen van velen
verzwalet was

Op dit berigt egter stapte hy ten eer-
sten in een roei-Jagt over, aangezien
zyn schip, hoe snel ook zeilende , hem
nog te traag na zynen yver voortzettc
Hy verlangde ook zeer, om by den Ko¬
ning van Boeton te zyn, en dat ryk

waar voor hy op die tyding sterk vrees
de) te behouden: aangezien hem in dezen
tyd daar zeer aangelegen was

Voor Boeton ’s engte was onze vloot
den 15den December door een storm
zodanig verstroit, dat hy ze daar na niet

weer by een krygen kon; houdende
maar twee of drie schepen by zich.

Hy zelf, op Boeton na veel moeite
gekomen, verblydde zich daar te hoo-
ren, dat de vyandlyke vloot dat eiland
niet aangedaan had, maar dat ze, nu
omtrent drie weken geleden, de Straat
van Pangasane, veertig zeilen sterk.

doorgeloopen was
De Koning van Boeton klaagde nog

even sterk over zyn wederspannig volk.
zo verre dat hy den Heer de Vlaming om

meer manschap tot zyne zekerheit mein
de te vragen; maar de Veldheer, hen
voorkomende, verzogt van den Koning
twee honderd Boctonsche krygsknegten;
een verzoek, ’t geen dien Koning zo

verbaast maakte, dat hy aanbood, veel
liever zelf mede te gaan, en Boeton aan

zyne wederspannelingen over te geven
Nogtans liet hy zich eindelyk overreden.

om Kaitsjili Lassinoero, hem na in der

bloede bestaande, met twintig Boeton
ders, den Veldheer mede te geven, die

hem nog elf krygsknegten by de twee
vorige gaf, met belofte van hem in 't
korte, of na eenige maanden by zyn te
rug-komst uit Amboina, meer volk te
zullen byzetten, en dan ook een vestins

aan strand voor hem te zullen opwerpen
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waar toe zy beide nu de plaats gingen
uitzien.

Daar op vertrok de Heer de Vlamin
met ’t Jagt na Amboina, zendende de
twee schepen, Leeuwaarden, en Ter Vere
na den mond der Straat van Boeton, om
te zien, of zy daar geen vyandlyke vaar-
tuigen konden op steven loopen. zy
ontdekten, aan ’t Oost-einde dezer engte
gekomen, ten eersten negentien zeilen,
van welke Schipper Roos 'er tien, met
Ryst geladen in twee Tinggangs of
roei-Jagten, en een schep-Praauw, voor-
zien van omtrent honderd wakkerc krygs-
knegten, zeer gelukkig aantastte, en
vernielde, zo dat het den vyand omtrent
zestig lasten Ryst, en vry wat volk,
kostte

Dit lokte de onzen daags daar aan tot
een nieuwe onderneming op de andere
Macassaarsche vaartuigen, die vry groo-
ter, dan de vorige, en vry sterker be-
mant waren. Roos ging in de Boot van
’t schip Leeuwaarden , welke met een
Tinggang versterkt was, aangezien de
andere door den wind en stroom nog
belet wierden by hem te komen. Dog
zo als ons volk omtrent een halve myl
zekeren bogt, die de vyand zeer listig
inliep, mede ingezeilt was, om hem te
vervolgen; hebben de Macassaaren, te-
gen verwagting van Roos, het zeer
schielyk na hem toegewendt, zyn Ting-
gang, waar in pas twee en dertig man
was, overvallen, verovert, en alles daan

in dood geflagen, uitgenomen vyf, die
het ten deele door swemmen, ten deele

door medelyden van den Macassaarschen

Zeevoogd, gevangen genomen, en na-

derhand by 't sluiten van een vrede met

den Macassaar gelost zyn
Vyf andere waren met de van den

vyand verlaten Tinggang, zich onder
’t zeil verbergende, na Tamboeko ge-
dreven twee daar af in ’t leven geble-
ven, die van dien Koning wel gehandelt,
en daar na aan de onzen weer zyn over-
geleverd; verhalende , dat de anderen
aan hunne wonden overleden, en over
boort gezet waren. Het verschilde niet
veel, of de vyand was ook meester van
de Boot geworden; maar door een on-
verwagt koeltje, en snel roejen, was zy
het nog ontkomen.

In dit gevegt hadden zich twee man

nen, de onder-Hopman, Francois Tin
nekens, en de Sergeant, Lambert Ot-
tensze, dapper geweert, en hun lever
den vyand zeer dier doen staan; slinge-
rende , zo lang zy staan konden, zo ver-
woedt met hun geweër over en weder

dat zy in langen tyd niet zonder ’t uiter-
ste gevaar te genaken waren ; dog ein
delyk , na het nedervellen van veel
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1653. vyanden , in kragten beswykende, en om den vyand te onderscheppen, zond.
den vyand , omtrent duizend koppen ’t geen hy zelf wel meende ondernomen
sterk, weër op nieuw met versch volk te hebben; dog wierd door een hevige
aanvallende , zo wierden die wakkere koorts, perzing, en andere ongemakken,
Helden jammerlyk nevens hunne andere belet mede te gaan
makkers vermoort ; zo groot een getal Wat afbreuk de onzen die vloot, 't zy
volks, en zes vyandlyke vaartuigen , die in Amboina, ’t zy in de Xoela 's, deden.
in een Jonk (’t geen de vlag voerde zullen wy hier niet aanhalen, maar alleen
vier groote Coracora ’s , en een kleent met een woord in opzigt van de Xoela-
bestonden, met hun eene Tinggang, en schen zeggen, dat die van Koela Telja-
zo weinig manschap, geenzins hebbende bo, en van Xoela Mangoli, den vyand
konnen wederstaan. niet alleen aanstonds toegevallen , maar

Deze tegenspoedige ontmoeting trofVlaming dat zy hem yder nog met zes Coracora ’s
in Am hen juist op den zelven dag, dat de Vla- tot Boero toe ondersteunt hebben.

boina ge- ming in Amboina aanlandde, te weten Ondertusschen had de Koning vankomen den zosten December, waar na zy hem Tidore nu en dan al eenige roof-vaartui-
In’t jaar gevolgt, en den 11den January in ’t jaar gen op de onzen uitgezonden, en by
1654. 1634. voor Tomilchoe, een dorp op zeker voorval drie Hollanders gevanger

Manipa, ten anker gekomen zyn. bekomen, en er ook drie doodgeslagen.
By zyn komst vernam de Vlaming nog De Kastiliaansche Landvoogd, quantzuis

niets van de Macassaarsche vloot, die onzen vriend willende schynen, zond ons
egter daar na met stukken en brokken, de gevangens weer toe, en nam dez
veertig vaartuigen sterk, onder den Zee- daad des Konings van Tidore (in schyn)
voogd Crain Boeta Toewa, over Bangay, zo qualyk, dat hy zich niet ontzag, dien
en de Xoela ’s, quam opschieten. On- Vorst in de vesting van Gamma Lamma
dertusschen quamen de verstroide sche vast te zetten, en dat wel, zo hy verder
pen, nog eer dan die vloot, mede zeer voorgaf, met opzet van hem daar over,
onverwagt en schielyk opdagen van als hebbende den stilstand, tusschen onsTend
de welke hy een Jagt, een Sloep, en gebroken, streng te straffen ; Kasti-Roos na

twee Tinggangs onder ’t gezagde Yoe¬ van liaansche loopjens, die ons al bekend
la 's. Schipper Roos na de Xoelasche eilanden waren; hoewel met onderling goed-

vinden,
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vinden, om ons maar te misleiden, in 't
werk gestelt. Zelf gaf men voor, dat
de opper-Landvoogd der Philippynsche
eilanden dit zo euvel nam, dat de Land-

voogd d'Esteibar, zo iet anders dit niet
belet had, hier door byna zyn ampi
verloren zou hebben. Dit alles liep nog-
tans zo groot een vaart niet; en dat zy
dit geezins zo met ons meenden, en ’t
maar enkel bedrog was, bleek klaar,
vermits hy dien Koning ten eersten los
liet. Hy had ook verzogt, dat de

Landvoogd Hustaart voortaan van alle
vyandlykheden ophouden, dat hy daar
toe ook den Koning van Tidore bewe
gen, en hem daar toe brengen zou, om
aan ons al de verdere Muiters op Saboe
en elders, over te leveren of dat hy
hem anders daar toe, alware ’t ook met

den ondergang van gansch Tidore, dwin
gen zou; al t welke nogtans die voor-
zigtige Landvoogd maar voor listen, om
tyd te winnen, en ondertusschen by-
standt van Manilha te krygen (gelyk
hy ’t naderhand ook bevonden heeft

aanzag
Vermits nogtans zich nieuwe zwarig

heden op Solor , van waar ook hulp
tegen de Portugeezen verzogt wierd
opdeden, en Madjira, nevens de Ma-
cussar ons in Amboina genoeg te doen
gaf, zo vond de Vlaming na tyds gele-
genheit best, den voorzitter Cos, en den
Schout by nagt, Gerard Roos, na Ter¬
nate te zenden, met vollen last, om van
den Kastiliaan vergoeding van geledene
schade, en straf over Koning Saidi 's
bondbreuk, en vuile sluikeryen , vlak
tegen den vrede tusschen ons, en den
Kastiliaan, aan, uit zyn naam te eisschen;

dog, zo dit niet gelukken wilde, om
den stilstand van wapenen, tusschen Ti-

dore, en ons beraamt, dog voorleden
aar gebroken , weder te verlengen; in

hope, dat wy daar na wel gelegenheit
bekomen zouden , om ons , aan dien

trouwloozen vorst te wreeken. Met

dezen getroffen vrede tusschen ons, den
Rastiliaan , en Tidore, benevens hes
crygsvolk uit Ternate, quam de Heer
Cos den 13den Juny weer in Amboina
en dat zeer tydig, en gelukkig, vermit.
de Ternataansche Zeevoogd, en hoofd-
Muiter Saidi den 26sten van die maand
over Xoela Besi, en Boero, weer in
Amboina gekomen was, medebrengende
den Hhoekom Tomagola, en eenen
twintig nieuwe Coracora ’s, behalven
nog vyf Jonken, ten deele op Xoela,
ten deele op Boero, byeen verzamelt,
dog slegt van volk en voorraad voorzien

Ook quam de Koning Mandarsjab,
verzelt van den Koning van Batsjan
nevens die van Gilolo, en den Prins
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Calamatts, zyn broeder, in September
uit Ternate, op verzoek van den Veld-
heer, hem met eenig volk byspringen
20 als hy gereed stond om Laala te gaan
belegeren. De manschap was niet veel
en hy zeide, dat ’er nog een Fluit met
vier Coracora ’s, nevens ruim agt hon-
derd Ternataanen, agter aan quamen; na
welke de Heer de Vlaming niet goed
vond te wagten; maar dien Vorst met
den Heer Cos zo lang voor Assahoedi
ten tyde toe dat zyn volk gekomen zou
zyn, te laten, voor ’t aanlanden van
welke de Veldheer den zosten September
Laâla, op Ceram, innam; daar onder
andere ook Madjira ’s zuster doodgesla-
gen wierd, ten deele, om dat de vyan-
den de Huisvrouw van den onder Koop-
man, en Hoofd op Manipa, Johanne,
Comans, moorddadig hadden omgebragt
maar voornamentlyk, om dat dit boos
wyf, en haar broers vrouw , Bayhongi
voorname aanstooksters van Madjira tot
dezen oorlog geweest zyn.

De Koning Mandarijah voor Assa-
hoedi het al moede zynde, quam, op
den zelven dag der overwinning, met de
voornoemde Princen, en den Heer Cos,
mede voor Laala, om den Veldheer daar
over te begroeten, en te zeggen, dat hy
nu drie honderd Ternataanen bekomen,

dog de andere nog niet vernomen had.
Men vond dan goed, dat Koning

Mandarsjah, met de magt, die hy nu by
zich had, nevens den Heer de Vlaming, na
Boeton oversteken zou, om dat ryk op
nieuw te verzekeren, en dien vorst ge-
rust te stellen; dien hy, na goeden dienst
van den Hopman Bonga Pora, en zyn
volk, genoten te hebben, de zelve in
Mai al had weder gezonden, en daar
nevens een fraai geschenk, zo van den
opper-Landvoogd van Indien, den Heer
Maatzuiker, als van zich zelven.

De Koning Aali, zyn goed hert tot Aali 's

trouweons weder willende toonen, had onder-
daad.tusschen weer twee vaartuigen, en veer-

tig man, onder dezen zelven Oversten
na den Heer de Vlaming geschikt, die hy,
na ze twee maanden ruim gebruikt te
hebben, ook met een vereerinkje dien
Koning weërgezonden heeft

De Vlaming had gaarne gezien, dat de

Koning van Gilolo, en Calamatta, in
Ternate gebleven, of niet mede na Boe¬

ton vertrokken waren; dog dat was nu

niet anders te schikken; dierhalven wierdVertrek

er voor hem, en den Koninklyken Hop- van de
Moluk-man, Tabalille, met zyn troep van zestig

sche Ko¬
uitgelezene Bonoers, Loehoeneezen, enningen,

en van deManipeezen, een Fluit vervaardigt, om
Vlaming.in gezelschap van 't Jagt Arnemuiden,

na Boe¬
voor den Koning Mandarsjah geschikt

tou.
na Boeton te zeilen, werwaarts hen de

Heer
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Heer de Vlaming den 29sten September
met het schip, 't Zas van Gent, volgde

Hy quam ’er den Ssten October, en
niet lang daar na ook de voornoemde
Koningen der Moluccos. Hoe onver
genoegt hy over den Koning van Gilolo

en Calamatta ’s mede-vertrek was , vond
hy egter goed, yder van hen, by hun
aanlandig aldaar, vyfentwintig Ryks-
daalders uit enkele Staatkunde te vereeren

Men zei Koning Aali, dat men daar
quam, om hem te helpen; maar dat wy
van hem, als een opregt vriend der E

Maatschappy, nu ook de overgave de
genen , die hun handen met het plenger

en dier-van Nederlands bloed besoedelt,

halven de dood verdiend hadden, ver
wagtten. Dat het niet Koninklyk was
zulke Schelmen te beschermen. Man

darsjab, om zynen yver mede te toonen
zeide, dat hy dat aanstonds diende tt
bezorgen, of dat hy verzekert wezer
kon, dat hy een ander Koning in zyn
plaats stellen zou.

Dit was een harde taal, vry swaar
voor dien Vorst te verduwen, ten deele
vermits een van deze Moordenaars zyn
Schoonvader was, ten anderen, om dat
de verdere gasten zo geen Katten, om
zonder handschoenen aan te tasten, wa
ren. Hy beloofde egter zyn best 'er tot
te doen; maar wegens verscheide hinder-
palen is dat toen niet geschied, en nader

hand die misdaad (alzo de toestand var
dat ryk het toen vereischte) by eer
algemeen Soen-schrift aan de schuldigen
vergeven

Men stak ondertusschen aan strand ool

twee plaatzen af, om daar twee vestin
gen in die Straat te leggen, en den Ma
cassaar dus het in- en uitloopen der zelve
te beletten

Tot het vervaardigen der zelve wierd
niet alleen lest, maar ’t opzigt en gezag
daar over aan den onder-Hopman Keler
egter zo, dat men het nog wat kon dra
lende houden, gegeven; dog 't opper-
gezag aldaar aan Mandarsjah terwyl de
Heer de Vlaming na Macassar voortzeilde
gelaten.

Voor zyn vertrek deden zich in de
rivier van Boeton tien Boegineesche
vaartuigen op , welker hoofden, met
veel vrymoedigheit by de onze komende,
zeiden van hunne Koningen na ons ge-
zonden te zyn, om te vernemen, hoe-
danig 't verbond des Boetonschen Koning.
met ons was, en om zich daar mede toe

te begeven, aangezien ’t hen onmogelyk
was, de geweldenaryen des Konings van
Macassar langer te dulden. Dit voorste
quam den onzen vry verdagt voor ; egtei

zond men hen met vrygeleide weër na

hunne Vorsten, met aankondiging, dat

U KS E
1654.zy, zulks opregt meenende, zeer wel

weër navan ons, en den Koning van Ternate
hunneontfangen, en als Bondgenoten, mit
Konin

dat zy binnen twee maanden daar had-
gen.

den te verschynen, gehandelt zouder
worden.

De Vlaming dan, na Macassar stevenen-
de, en de Moluksche Koningen met hun
volk op Boeton gelaten hebbende, vond
den onder-Zeevoogd, Roos drie myler
bezuiden de stad Macassar, die hy bezet
hield, en verscheen kort daar na zelf
voor ’s Konings Hof; maar kon wegens
de gemeene zaak daar niet meer , dan

De doodRoos, uitregten. Alleenlyk hoorde hy
van Prinsdat men daar nog al sterk ten oorlog toe
Patinga¬rustte, niet tegenstaande Crain (of Prins
loan.

Patingaloan, voornaam aandryver van
dezen oorlog, den 1yden September aan
een quade keel overleden was, buiten dat
men daar ook nu zig bezig hield, met

een nieuwen Koning te verkiezen.
Hy zond dan Roos na Bima, om de Roos

vyandlyke vloot, die daar toegereedgaat Bima

wierd, te bezetten, en binnen te hou- bezesten.
den.

Den 6den November quam hy op Vlamings

comst opBatavia, daar hy verslag van alles aan
Batavia.hare Edelheden, de Heeren van de Hoo-

ge Regering van Indien gedaan hebben-
de, maar vyftien dagen blecf; en vertrok
met vier schepen, een Galjoot , vier
Sloepen en Tinggangs, den 21sten wecr
van daar; gierde op Japara, en ook op
Bima, aan; dog, daar geen schepen (alzo
Roos al na Eoeton vertrolkken was) nog
hen genegen vindende, om met ons tt En ver-
handelen, liep hy ten eersten na Boeton,trek na

Boeron.voor welke stad liy den 17den Decembe

ten anker quam.
Ondertusschen had hy den Predikant Bezen¬

ding vanDaniel Brouwerius, een zeer ervarer
D Brou¬Latinist, en Maleyer, en op Staats
eru¬

zaken ook wel afgeregt, na Macassai na Ma-
gezonden, om aan dat Hof eens heimc cassar.

lyk, ’t geen hy wegens zyn Taalkunde
zeer wel doen kon, te vernemen, hoe
de zaaken daar stonden, en of men met
de uitrustingen na Amboina (waar aan
hem zeer veel, om ’er zyn zaaken, en
verblyf op Boeton, na te rigten, gelegen
was) nog al volhardde.

Hy vond, by zyn komst op Boeton, poetor
de twee sterkten, volgens zyn last, aanvan twet

steiktenstrand beneden de stad, en aan de monc
voornien.der rivier, voltoit, en ’t eene, Toetos

Moeloet, dat is, Houd den mond toe, er
't ander, Djangan kata, dat is, Kikt niet
genaamt; maar was dit na zyn zin, niet
weinig stond hy verzet, dat hy er alles
zo vol opschudding, Koning Aali door

Aali
Mandarsjal volgens zyne lossen aart, dog

afgezet.
op verzoek der Boetonders (zo hy zeide

afgezet, en den Hhoekom, Kuiigili Lan-
in



1654 in zyn plaats als Koning aangesteld; dat
onshy ook verscheide Boetonders,

gansch niet genegen, zeer onbezonnen,
en tegen de goede lessen, die hy hem by
zyn vertrek liet, tot aanzienelyke ampten
verheven , daarentegen onze, vrienden
vervolgt, en den gezant van Koning
Aali, Kaitsjili Lassinoero genaamt, op
een los voorgeven, als of hy aan verra-

dery zou schuldig geweest zyn, had la-
ten verworgen.

Hier over was hy op den KoningMoeje-

lykheden Mandarsjah, als oorzaak van al deze
door nieuwe moeite , wel zeer misnoegt ;
Man-

maar wat raad; het lag 'er al toe, endars jah
moest, wilde hy verder daar rust hebben.losheit.
zo blyven ; weshalven hy dezen nieuwen

Koning, een oud bezadigd man, en
na uiterlyken schyn, den onzen niet on-

genegen, den eed aan Mandarsjab, en
de E. Maatschappy , op zekere voor-
waarden doen liet. Hy wierd den 21sten
December, ten overstaan van de Gemag-

tigden van dien Koning, en ons, gekroont
Men brak de grootste vesting, om

in degoede redenen weder af; dog
andere aan den overkant der riviei lag
men drie en twintig Hollandsche, en

twaalf Ternataansche Soldaaten met eern

Vaandrig; en liet 'er vyf Yzere Stukken,
twce Metale Bassen, en voorraad vooi
vyf maanden. Ook zond hy den Bevel¬

hebber Roos met zes schepen bezuider
Roos

Boeton om, daar hy last had het dorp
vernield

Comboewaha met de vaartuigen , daanComboe

waha leggende, te vernielen, ’t geen hy zeer
wel uitgevoert, en daar alles verbrandt
heeft.

De Boetonders waren op Koning Aali

zo verbittert, dat zy hem niet alleen vanAali3
al zyn Koninklyke gieraden, en erf-dood.
goederen, maar ook van alles berooft

hadden; en schoon de Wlaming hem nog
gaarne na Ternate, of Amboina, ver-
zonden, en in ’t leven behouden had,
zo kon hy egter niet beletten , dat zy
hem eindelyk elendig, in een slegt kotie

om-woonende, kristten, en moordadig
zichhals bragten. Een einde, dat hy

Zyn qua
door zyn ontugtig gedrag, in 't weg-

de en

rooven en beslapen van de vrouwen dergoede
hoeda- grootsten, en andere geweldenaryen, op
nigheden len hals gehaalt had; hoewel hy anders

een Prins van zeer goeden imborst, en
met veel treffelykc hoedanigheden, ver-
re boven andere Oostersche Vorsten

begaaft was, waar van hy ons verscheide
preuven gegeven hadt. Het waarschy-
nelykste egter is, dat hem dit alles, om
dat hy ’t niet met den Macassaar, maar

met ons, en met Koning Mandarsjah
tegen de Muiters gehouden, en zich ten

einde toe daar in volstandig gedragen
hecft, overquam.

I. DEEL.
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Hier nog zynde, quam de Heer Brou- 1654.

werius van Macassar weër by den Veld D. Brou¬
heer, die ettelyke malen met den nieu- werius

komt on-wen Koning gesproken, dog, wat hy
verrigterook dede , geen gelegenheit gekregen
zake byhad om met hem van de zaaken van
de Vla-

Amboina te handelen, vermits de Vorstming.
het altyd op eenig ander gesprek wendde.
en ook klaar toonde, nog niet tot vrede,
of afstand van die landen, dan met schade
en schande der E. Maatschappy, gene
gen te zyn; weshalven hy bestgeagt

had, zich ook in geen dieper gesprek
daar over in te laten.

Alles op Boeton dan, ’t geen tot den Die van
Boetondienst der E. Maatschappy van nooder
vertrekt.was, bestelt hebbende , verzeilde de

Heer de Vlaming den 26sten December na
de Noord-zyde van Boetons engte, ter-
wyl de Moluksche Koningen door de
Straat van Pangesane liepen, om negen-
entwintig Macassaarsche vaartuigen, vol¬
gens ’t gerugt reeds na Amboina verzeilt,
op te zoeken. Men zei ook dat die
Macassaaren zeer veel Spatten, en Padi
of Ryst in de bolster) mede genomen
hadden, om die op Assahoedi te planten,
een teeken, dat zy nog zo ras van daar
niet dagten te verhuizen

De Veldheer, aan de Noord-zyde der En Roos

ontmoet.Straat van Boeton gekomen zynde, vond
er den Bevelhebber Roos, dien hy met

elf verdeelde vaartuigen, en drie honderd

vyftig man, na de Straat van Pangesane
zond, om de voornoeimde vloot op te
zoeken, en zamen met de Moluksche
Koningen Tiboro, een dorp, aan de
West-zyde van Pangesane, wat lande-

waard in aan een groote rivier gelegen,
aan te tasten.

Deze, den Koning Mandarsjah ont-In’t jaa-
1655.moetende, heeft dien aanslag, alzo zich
Die metalles daar zeer wel toeschikte, in 't werl
Koninggestelt, en den isen (of zo anderen mee Man-

nen den 3den ) January in’t jaar 1655 darsjah
Thoredit dorp verovert. Zy waren omtren
verovert.een myl de rivier opgeroeit, daar te land

gestapt, en zo na dit dorp op ’t geleide
van twec Tiboreeze gevangenen, afgaan
die hen tegen de middag in 't dorp brag-
ten, zonder eer, dan na dat zy op den
vyand losbrandden, ontdekt te zyn. Zy,
zo schielyk overvallen, namen over hals
over kop de vlugt, te meer, alzo kort
van te voren drie honderd ingezetenen

van dit dorp ten oorlog, en nog andere
honderd vyftig koppen op de Buffels-
jagt, uitgegaan waren; waar door die
verovering by de onzen vry ligter, ver-
kregen wierd

Het zou ’er anders zo gemakkelyk niet
hebben afgeloopen; vermits die togt maar
met honderd vyftigblanke koppen, en nog
zo veel Ternataanen, ondernomen, en de

ver-RI
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verdere magt by de vaartuigen gebleven
was. Ons verlies bestondt maar in drie

perzoonen, en eenige ligt- gequetsten.
Dog de vyand had wel twee honderd
man, en daar onder hunnen Koning, en
meest al zyn zoonen, verloren.Ons
volk kreeg hier veel buit, wel drie hon
derd vrouwen, en kinderen, die alle tot

Slaven gemaakt, en aan den krygs-knegt.
om hen te meer tot stoute ondernemin-

gen aan te moedigen, geschonken wier-
den; ook zou die buit vry grooter ge
vallen hebben, zo zy niet te voorbarig
met alles te verbranden geweest hadden.

’s Vyands ’s vesting aldaar was een hegt
steene werk, met zeven rondeelen, er
muragien, van vyf vadem hoogte, voor-
zien ; welke na de verovering geslegt
dog, kort na dat wy dit dorp verlaten
hadden, van den vyand, met veertig
Macassaarsche vaartuigen, veel sterker
dan te voren op een andere plaats her
bouwt, en zodanig versterkt wierd, dat
het den onzen onmogelyk was, dat nest
weer in te krygen, alzo zy de rivier met
boomen toegesloten hadden.

Dierhalven vond de Veldheer goed
den 18den dier maand het met elf sche-
pen, en Tinggans, mitsgaders agt Cora-
cora ’s, waar op de Moluksche Konin-
gen zich onthielden, na Celebes Oost-

kust te wenden, en, waar ’t mogelyk,
de Macassaaren aldaar, zo zy weër uit
Tiboro loopen mogten, waar te nemen:
buiten dat Roos ook in last had, om de
Straat van Boeton tot in April met vyf
schepen, en twee Sloepen, bezet te
houden. Dog terwyl Roos met alle
kreken in en uit te loopen, bezig was,
zo konden drie van zyn vaartuigen, waar
op de onder-Hoplieden Keler, Francois
Reinierszen, en Albert de Koning, waren.
niet volgen, alzo zy aan den grond ge-
raakt waren; weshalven hy, daar niet
na konnende wagten, hen maar belastte,
zo ras zy weër vlot waren, na de over-
kust van Celebes te steken, en hem daar
te wagten. Zy, deze last opvolgende
ontmoetten onderweege veertig Macas-
saarsche vaartuigen; maar deden, onver
mogend zynde, niet anders, als hen
maar na te oogen, om te zien, waar zy
mogten belanden ; ’t geen voor de Vla-
ming van veel aangelegenheit was, die de
zelve in Tiboro ’s rivier , welke zy in-
liepen, bezetten liet, terwyl hy zelf met
Mandarsjah na Tamboeko stevende, dat
nu onder Ternate behoorde.

Over dit gewest voerde een Sengadji
of Hertog, ’t gezag, welken de Vlaming
ongemoeit liet, vermits hy zich aan
Koning Mandarsjah onderwierp, niet-
tegenstaande hy wel zes maal zo veel

volk, als de Veldheer, by zich had;
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maar hy was door de forsche en hart-
vogtige aanspraak van de Vlaming en

door de last, dien hy aan zyn volk gaf
om op de minste wenk vuur te gever
(’t geen hy uit de gebaerden der Soldaa-
ten, die hun geweer dubbelt geladen,
en yder twee kogels in den mond had-
den, afnam) zo kleinmoedig geworden,
dat hy zich aanstonds gewillig aan ons
overgaf. Ook wist hy Koning Man-
darsjah op dien tyd zo wel te believen,
en na den mond te praten, dat hy, na de
Vlaming 's vertrek 'er blyvende, hem
zedert met den Titel van Koning, in de
plaats van dien van Hertog, vereerde.

De Veldheer van daar na Batoy er

Gapi, of Bangay (’t geen niet verre var
de Xoela ’s legt) of zestien mylen Noor-
delyker voortgezeilt zynde, liep onder
weeg Patoewo af, een dorp, daar de
Macassaaren gewoon waren nu en dan
vel te nestelen. Vorders viel daar niet

veel voor, dan dat die van Bangay al
mede goed Macassaars waren geworden,
hoewel, volgens ’t berigt van den Ter-
nataanschen Goegoegoe, Doewani, en
den Zeevoogd, Colosino (die al zedert
October van ’s Koning ’s vloot agter
bleven) zy die volkeren weër onder de
Ternataansche Kroon gebragt hadden

Ook was Mandarsjab's Ryksbestier
der, Doewani, zyn Koning door harde
winden, en stroomen niet hebbende

konnen volgen, op Bangay aangeweest,
alwaar hy alles vernielt, of op de vlugt
gedreven, en verder besloten had zyn
Vorst, waar hy ook zyn mogt, te gaan
opzoeken; maar door ziekte, en quaad
weder, veel volk verloren, en ’t zelve

geen lust hebbende, om verder, dan
Xoela, te scheppen, was hy genoodzaakt
ook daar te blyven.

De Vlaming quam eindelyk mede op
Xoela Mangoli ; dog met een enkele
Sloep, aangezien zyn vloot t’cenemaal
verstroit was. Hy vond de Grooten
daar zeer overhoop leggen, om dat Ro-
ning Mandarsjah ’t gezag over de krygs-
zaaken aan drie Ryks-Raaden, die de
een voor den anderen nergens in wyken
wilden, even gelyk opgedragen had ;
een zaak, die vry hoog geloopen zou
hebben, ten ware het de Vlaming door
zyn tegenwoordigheit, en beter bevelen,
voorgekomen had; na welke verrigting

hy den z2sten F’ebruary weer in Amboina
gekomen is, aan Doewant op Xoela last

gelaten hebbende, om met den Koning
zo ras hy daar komen zou, en cenige
Xoelancesche Coracora ’s, na Boero over
te steken.

Het lang agterblyven van Koning
Mandarsjah verhinderde de Vlaming in
verscheide goede voornemens. Hy quam

egter
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1655. egter eindelyk den 25sten Maart op Xoela
Besi, en wierd by brieven van de HeerMan-

de Vlaming verzogt, met zyne magt nogdarsjah
na Am- eens in Amboina by hem te komen, om
boina te zien, of hy door zyne tegenwoordig-
ontbo-

heit, en minnelyke voorslagen , zynden
onderdaanen bewegen kon, de Muiters

te verlaten , tot hunnen Koning weder
te keeren, en de Macassaaren aan ons

over te leveren. De Vorst, en zyn
Ryksbestierder, hadden daar niet tegen;

maar de andere Grooten hadden daar
geen zin in. Evenwel bewoog Man-
darsjah hen, om na Boero over te ste-
ken, mits, zo men den Veldheer daar

niet vond, dat men dan na huis stevenen

zou. Op Boero gekomen, en de Vlaminc
van hen daar niet gevonden zynde, hac
hy veel moeite, om hen te bewegen tot
verder te scheppen.

De Koning dan zag, dat zy ’t goed-
willig niet gezind waren; weshalven hy
’t hen uitdrukkelyk belastte. Zy waren
zo ras niet in den bogt van Cajeli geko-
imen, of by kreeg eenige Boeroneesche
Hoofden , nevens eenige gezanten van

Kimclaha Hasi, zyn Stadhouder over
Boero, by zich, de welke den Koning
bekent quamen maken, dat Hasi, be
sloten had, tot den Koning af te ko-
men , zich voor hem te vernederen

en honderd Macassaren , daar in de ri-

vier leggende, aan hem over te geven;
verzoekende alleen , dat de Koning
wat van de rivier afscheppen, en hem

tzo gelegenheit geven wilde, om in
geheim , en buiten kennis der Macas-
saaren, met hem alleen te spreken, en
dus zajmen, hoe men ze alle in de va

krygen zou, te overleggen. Maar hoe
gelukkig was deze Koning, dat die
geheime zamen-spraak geen voortgang
nam: want na allen schyn, uit het ver-
volg gebleken, zou hem die valsche

aanbieding zeer duur gestaan, en moge-
lyk wel zyn leven gekost hebben. Een
zaak, die wy wat hooger moeten op-
haalen.

De Prins Calamatta, ’s Konings broe¬
der, had, by ’t open raken van de Boe

tonsche Kroon zich zelven vast verbeeldt.

dat zyn broeder hem daar Koning ge-
maakt, en hy daar in voor alle anderer

den voorrang gehad zou hebben.
Dit hem ontschoten, en ’s lands Rich-

ter daar toe verheven zynde, zo meende
hy van spyt woedende te worden; oor-
deelende, dat en zyn broeder, en de
Heer de Vlaming, hem daar by groote
lyks verongelykt hadden. Hy had in
zyn gedagten wel een grooten misslag:
want schoon dit ryk, al voor een menig
te van jaaren een Ternataansch leen was,

zo stond de vrye keur, van een Koning
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na hun zin te stellen, egter aan de Ryks-
grooten, en de Koning van Ternate had
geen ander deel in die verkiezing, dan
dat hy, en de Veldheer, door hunne
Gemagtigden , dezen gekoren Koning
bevesligden, en hem als goed-keurden.

Hoe weinig schuld nu Koning Man-
darsjab hier in had, zo had dit egter
niet belet, dat Calamatta, zich voor een
tyd wat in zyn woede bedwingende
nogtans volstrekt voorgenomen had, dit
by een beter gelegenheit aan zyn broeder
te wreeken , dien Vorst van kant te
helpen, en zich zelven nog eens tot

HyKoning van Ternate op te werpen.
wrokte dan met de zynen, dog zoge-

heim , dat men daar niet het minste van
ontdelken kon; houdende zich zelven
veel vriendelyker, dan anders, om by de
minste gelegenheit, die zich opdoen
mogt, zyn schelmstuk uit te voeren.

Ondertusschen was ’er op Xoela iets

voorgevallen , ’t geen dit zyn voornemen
zeer begunstigt, en de eerste aanleiding
daar toe gegeven heeft.

Tusschen Doewant, en den Prins Co-
lofino was over ’t voeren van ’t gezag ge-
schil gerezen. Dit was wel eenigzins
door den Veldheer weggenomen; maar
egter had de Prins Calamatta het onder

de Makjanders, die wel den grootsten
hoop uitmaakten, en die van oudsher
Doewani zeer haatten, zo levendig weten
te houden, dat zy zedert dien tyd met
hem aanspanden, en vast besloten hem
aan de Kroon van Ternate te helpen
en , om daar toe te geraken, by de eerste
gelegenheit Doewani, en daar na ook
Koning Mandarsjab, den hals te breken.

Van al deze aanslagen was de Koning De Ko¬
ning, byonkundig, en daar op van Xoela na
zynBoero overgesteken, zag hy ook cenige
komst or

onwilligheit in verscheide Grooten, maa Boero

had geen andere gedagten, dan dat die in groot

gevaar.alleen uit verlangen, om spoedig weër
te huis te zyn, sproot

Zo ras nu was de Koning daar niet
aangekomen, of hy wierd door de Boe¬
roneesche Orangkaja ’s, en de gezanten

van Hasi, tot het voornoemt mondeling
gesprek uitgenoodigt, ’t geen na allen
schyn van den Koning zou aangenomen,
en daar op dan de beste gelegenheit ter
wereld, om hem van kant te helpen
gevolgt zyn, by aldien de al te driftige
calamatta zyn vergifte wraake tegen
Doewant maar een weinig tyds had kon-
nen uitstellen; maar dit moest, na het
schynt, zo niet wezen, om den Koning,
die anders zekerlyk om hals geweest was,
te behouden. Calamat¬

ta ’s on-Celamatta zich dan te veel in zyn
geduldwrake tegen Doew ni kittelende , en
behoud

zich niet langer konnende bedwinsen , den Ko¬
RF2 liet ning.

1655.
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liet dien Ryks-bestierder van Ternate in
Cajeli ’s bogt elendig krissen; van voor-

nemen dit ten eersten ook aan den Ko¬

ning, en de andere Grooten, die hem in
den weg waren, te doen; ’t geen ook
gelukt zou hebben, by aldien de Koning
niet in tyds door den Sedaha Lamoe ge-
waarschouwt, en door een zeer beschep-
te Praauw, en twee Gilala ’s, het gevaar
ontkomen was.

Hy vond tot allen gelukke aan den
hoek van Pera den Heer Voorzitter Cos
met een gedeelte der Coracora ’s leggen.
dewelke besloot, hoorende dezen nieu¬
wen afval van den Prins Calamatta, dat

de Koning ten eersten zich na de hoofd-
vesting Victoria begeven zou, terwyl hy
met zyne Hongi, of Zeemagt, na de
bogt van Cajeli gaan wilde, om nader
aldaar te vernemen, wat de Ternataanen
verder in den zin hadden.

Dus quam dan de Koning met zyn
nieuwe Gemalinne, Bokje Boeton, den

al-Sden April aan de vesting Victoria,
waar hy naderhand hoorde, dat de Prins
Calamatta dien ouden en getrouwen die-
naar des Konings, den Tol-meester
Jani Sopi, en den Molukschen Hopman,
in Cajeli ’s bogt mede had laten ombren-
gen; en dat de Ternataanen tot den
Heer Cos gezegt hadden, dat zy Man-
darsjah, niet langer tot Koning begeer
den, en zynen wrevel, vreemde grillen.
en baldadigheit tegen hen, niet langer
verdragen, een ander Koning hebben,
en dan met de E. Maatschappy in vrede
leven wilden.

Men ontdekte naderhand, dat onder
de Ternataansche Muiters de Koningen
van Batsjan, en Gilolo, mitsgaders de
Ternataansche Hopman en de Tolmeester

van Mandarsjah, Sopi, zich mede bege
ven hadden ; van welke twee laatste men
egter geloofde, dat zy veel eer door
dwang, dan goedwillig, daar toe geko¬
men waren, ’t geen ook naderhand aan
Calamatta gebleken, en oorzaak geweest
is, dat hy hen de koppen heeft doen af-
slaan. Men zei ook, dat de Prins Colo

fino, met eenig gering volk, den Ko¬
ning getrouw gebleven was, hoewel
andere meenen, dat het alleen in schyn
geschiedde, om dat na 't ontvlieden
van den Koning (die de spil was, daar
de gansche zaak op draaide) het nu voor
hem niet geraden scheen by de Muiters
te blyven. Altoos daar waren ’er, die
hem zeer mistrouwden, en ’er, vermits
hy een syne en doorslepen gast was, ook
redenen toe hadden.

De Heer de Vlaming, die zich ver-

beeldt had, nu haast een einde van den
oorlog, en van al de Muiters met hun
listige aanslagen zich ontslagen te zullen

UKS E
1655.zien, stond niet weinig over dit nieuw

en Doetverraad van den Prins Calamatta,
Calamat.ver-’s Konings vlugt na onze vesting
ta vredewondert. Hy oordeelde best, zelf ten
aanbie¬

eersten na de bogt van Cajeli over teden.

steken, alwaar gekomen, zond hy den
Ternataanschen Zeevoogd, Prins Colost-
no, die zich met eenige Ternataansche

Grooten by ons gevoegt had, na den
Prins Calamaita, die zich een goeden
halven dag scheppens de groote rivier
Woabbo op met zynen aanhang begeven

had

Hy liet hem zeggen, dat het ons wei
nig verschilde, wie Koning was, indien
zy maar de E. Maatschappy getrouw

bleven; dog Colosino wat te lang na de
Vlaming ’s zin (die gansch geen goede
gedagten van hem had ) uitblyvende, en
ny ook van Koning Mandarsjah gewaar-
schouwd zynde, dat men hem niet te
veel vertrouwen moest, zo vond hy, om
zich van dit adderen-gebroedzel niet lan-

'tger te laten ophouden, geraden, op
vaste land, drie mylen deze rivier op,
op zekere plaats, Boekel genaamt, een
vastigheit (die hy Siassat, dat is, dwin-

tegen, of dwang, noemde) spoedig
enlaten maken , om de rivier te sluiten,

zo wel de Macassaaren, als Ternataanen

nevens Kimelaha Hasi, en alle de zynen,
zodanig te bezetten, dat 'er of geen
ontkomen, of wel de weg tot een scheu-

ring voor hen gebaant, en hy daar door
te eer van hen gered mogt zyn.

Al deze moeite, nu weer nieuw tegen

de E. Maatschappy opgerezen, moef
men enkelyk, en alleen om Mandarsjah
dragen, en zich weër in een nieuwen

oorlog om zynent wil inwikkelen, dien
men, by ’t verkiezen van Calamatta tot
Koning, had konnen ontgaan; een Prins,
dien de Ternataanen zeer beminden,

daar zy Mandarsjah om zyn los leven

en verscheide wonderlyke grillen, zeer
naatten; zo dat dit voeren van den oor-

log der E. Maatschappy tegen deze
Muiters voor Mandarijab een grond van
eeuwige dankbaarheit voor hem, en zyne
nakomelingen gelegt, en hy ’t onze wa-
enen alleen te danken gehad heeft, dat
hy Koning gebleven is; van al wolke
moeite, en orkosten, nogtans de E. lAaat-
schappy gemakkelyk had konnen bev d
blyven, indien zy de Ternataanen ’t ver-
kiezen van een Koning na hun zin gela-
ten, en hem alleen tegen hen allen niet
beschermt, maar laten vaaren had.

Eindelyk daagde de Prins Colosino op,
dog bragt een berigt mede, waar in niet

dan enkele valschheit en bedreg door-
stak, gelyk dit kort daar aan klaarder te
ziën was, wanneer hem Prirs -alamatta

weten liet, dat hy niet gen-gen was by
den

En een

vesting
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de vyan-
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1655. den Veldheer te komen, voor en al eer
hy hem Mandarsjab, om hem over zyn
vuile bedryven te straffen, overgele-
vert had

Zo ras nu deze afval van Calamatta naVreugde
over Boeton, de Xoela ’s, Ternate en ook op
zyn en Assahoedi verbreidt was; gaf men op de
afval. laatstgemelde plaats zyn vreugde daar

over met schieten, en andere teekenen.
te kennen, hoewel de meeste Ceramsche
Muiters dit spel al begonden moede te

worden, en maar gelegenheit zogten,
om wel tot ons over te komen, en om

hunnen nieuw opgeworpen Koning Said.Saidi
(zo noemden zy nu den TernataanschenRoning

van de Zeevoogd, of Kaitsjili al) maar verze-
Ceram

kert aan ons over te leveren; waar var
mers

hy te vroeg de vonken in de neus kry-genaamd
gende, liet hy daar over ook eenige van
hunne Hoofden vast zetten.

Den 29sten Mai verloren de Macassaa-

ren , die, door quade toezigt der onzen

by Tiboro, in dyzig weer hadden weten
uit te raken, en ten deele (hoewel niet

zonder rampen op de reize geleden te
hebben) by den hunnen voor Assahoedi
te komen by zekeren uitval op de on-
zen hunnen Veldheer, Crain Boeta Toe

wa, een stout Soldaat; dog kregen Dain

Boeletan, een man van geen minder dap-
perheit, maar van veel grootei beleid, in
plaats

De Ternataanen, op Boero zich ont-De¬

houdende, vonden goed eenen Soegale naVerrader

Soegale Ternate te zenden; een grooten Guit,
doet in die veinsde derwaarts ontvlugt te zyn,
Ternate

Ommaar uitdrulckelyk afgevaardigt,veel

kennis van dien afval aan de Muiters al-quaad.

daar te geven, als mede om Mandarsjah
overal swart te maken, en den nieuwen

Koning Calamatta Hemel-hoog te ver-
heffen ; ’t geen hy zeer meesterlyk wist te
doen; maar dat ook eindelyk hem ont-
dekte, en zyn dood veroorzaakte.

Deze Verrader wist door zyne fync
tong zo veel uit te werken , dat de
meeste Ternataanen in de Moluccos hun
nen Koning af, en den Muiters toe

vielen.

Het vuilste hier van was, dat Tamir

Amsara, Mandarsjah’s Oom, zich mede
onder die afgevallenen, en die zich in
’s Konings ongeval verheugden , vinden
liet ; een man , diens woede zo verre
ging, dat hy zelf niet de minste bewe-
ging, of eenige ontroering over het
schendig vermoorden van Doewani , die

met zyn eigen dogter getrouwt geweest
was, betoonde.

Ook verboden de Mohhammedaansche
Priesters deze Weduwe haren man( vol¬
gens ’s lands wyze) te beweenen, wei-
gerden ook de Zielgaven, die men daar
gewoon is mede voor de dooden te ge-
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ven, aan te nemen; voor reden gevende, 1655.
dat hy een Kafir, een ongeloovige hond,
en Christen geworden was, hoewel 'er
geen andere reden van al deze verbitte-
ring tegen hem was, dan alleen zyn
trouw, aan zyn Koning in alle voorvalle
bewezen (’t geen zyn onnoozele vrouw,
en zyn lyk, bezuuren moesten) streken,
nergens anders om uitgevonden, dan op
dat zo een wakker man niet beklaagd, of
de Natie daar door niet voor de zaxe des
Konings, gaande gemaakt, maar op dat
aan de andere zyde Prins Calamatta over
die booze daad (die anders groote straf
verdiende) nog mogt geprezen werden.

Dit alles kon daar metter tyd welSoegale

gevan-meer opschudding verwekt hebben ;
gen.maar het wierd door den voorzigtigen

Landvoogd Huspbaart, eerder, dan de

Muiters ’t verwagt hadden, gestuit, en
deze Sadaba Soegale, ten eersten gevan-
gen genomen zynde, weer na Amboina
gevoert, daar hy eenigen tyd gebleven;
maar naderhand ( gelyk wy zien zullen
wecr na Ternate gebragt is, alwaar hy
met nog eenige Verraders zyn loon ont-
fangen heeft

Terwyl ’s Konings zaaken nu weer zo Devla-
mingverwart stonden, oordeelde de Heer de
vertrektVlaming best, een spring-togtie met dier
met den

Vorst na Ternate te doen, zo, om hem Koning

na Ter-in zyn Ryk te herstellen, en de onlusten
nate, endaar weder gerezen, te stuiten, als ook
zyne

voornamelyk, om eens meester van al de erdere
Nagelen op ’t eiland Makjan te worden verrigtin-

gen.en die te doen omverre slaan.

Hy verzamelde dan eenig volk, ten
getale van vyf honderd inlanders, en
ook omtrent zo veel Hollanders by een,
zond een Jagt niet eenenzestig Soldaaten
den ;den Junius voor uit, en volgde zelf
met den Koning, en zyn huisgezin, den
ryden dier maand. Hy ’t gezag over
alles aan de Heer Cos; dog dat over de
bezetting aan den Bevelhebber Roos, en
den Oversten en onder-Hopman, van
Outshoorn, gelaten hebbende, vertrok
van Assahoedi na de Moluccos, voerende
den Sadaha Soegale met zich, en quam
den zosten van die maand voor Batsjan.
welkers ingezetenen het met de E. Maat.
schappy hielden; schoon hun Koning
nog in Cajeli by Calamatta was, die hem
genoegzaam tegen zyn wil daar (t geen
uist zo breed niet was) als gevangen
hield. Egter vermaande hen de Vlaming
volstandig en getrouw zo by ons, als
aan ’s Konings zyde te blyven , geen
ander in zyn plaats te kiezen; ook al de

Nagelen onder hun gebied om te kappen,
en voor al die van Oebi Latoe, zo zy de
beloofde honderd Ryksdaalders ontsangen
wilden, niet te vergeten.

dierRr 3
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Den zasten dier maand aan Makjan ’s

overkust in 't bogtie Gila gekomen zyn-
de, wierp hy omtrent Tocheo het an-
ker, ontbood daar al de Orangkaja’s van
dat eiland by zich, en ging met hen een
verdrag over ’t uitroejen, en niet weder
aanplanten, van hunne Nagelen aan ,
waar by zy beloofden, die zelf om te
slaan, en niet het allerminste Nagel-

spruitje over te laten, mits dat zy daar
voor, volgens ’t verbond, in’t jaar 1653
met den algemeenen Landvoogd, Karel
Reinierszoon, gemaakt, zo zommigen
willen jaarlyks, dog zo andere willen
maar eens vooral een somma van vyf

duizend Ryksdaalders genieten zouden, op
die voorwaarde, zo de Muiters zich op
Boero by Calamatta onthoudende, binnen

een jaar en zes maanden na den 27sten
dezer tot hun wettigen Vorst, en de E.

'tMaatschappy, wederkeerden; maar
zelve binnen dien tyd niet geschieden-
de, dat zy dan maar de helft hebber
zouden; mits dat die penningen daar na
onder den inlander na mate dat yder by
zyn Nagelen verloor, hoofd voor hoofd,

verdeeld mogten werden; om tot welk
werk hen te meer aan te moedigen, hy
hen voor de moeite, om die boomen om

te kappen, nog vyf honderd Ryksdaal-
ders in ’t byzonder beloofde ; ’t geen zo
veel uitgewerkt heeft, dat zy dit gewig-
tig stuk werks voor de E. Maatschappy
in twintig dagen volkomen uitgevoert
hebben; terwyl daar in de Moluccos nu
nergens, dan alleen op Tidore, Nagelen
waren, die nogtans in een gansch jaar
niet boven de tagtig Baharen beliepen,
en pas maar een zestiende deel van de

Nagelen, die de E. Maatschappy jaarlyks
inkoopt, uitmaken konden.

De onkosten, by de E. Maatschappy
over dit omkappen der Nagelen gedra-
gen , waren zeer gering, in vergelyking
van ’t geen zy anders jaarlyks, en zonder
einde, niet alleen wegens den inkoop der
zelve zou hebben moeten betalen; maar
daar beneven was dit, te regt aange-
merkt zynde, ook geen groote last, als
men maar eens overwoog, hoe veel
onkosten van zo veel bezettingen, en
schepen, tot het weren van den sluik-

handel noodig, zy daar by uithaalde,
die , by ’t intrekken van verscheide
bezettingen in de Moluccos alleen
meer dan een tonne Gouds jaarlyks
minder zouden zyn. Waar uit dan
blykt, hoe groot een dienst de Heer da

Vlaming, met dit zyn bereikt oogwit
van ’t uitroejen der Nagelen in de Mo¬
luccos, de E. Maatschappy gedaan heeft.
vermits zy anders, volgens het verbond,
verpligt was jaarlyks die voor een zeke-

ren prys aan te nemen; ’t geen haar nu
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al z0 veel- Millioenen voordeel, by ’t 1655.
uitwinnen van den inkoop der Nagelen,
en ’t missen der bezettingen aldaar, ge-
daan heeft.

Na dat hy dit nu zo op Makjan bestelt Vlaming
komthad, is hy met den Koning na Ternate
net denvoortgezeilt, alwaar zy den 26sten aan-
Koningin

gelandt zynde, zo heeft de Veldheer Fernate,
den Koning Mandarsjah ten eersten in en wat

ny daartegenwoordigheit van al de Ternataan-
verrigt.sche welmeenende Ryks-grooten op de

groote Zaal in de vesting Orangie weër
doen voorstellen, daar nevens te gelyk
ook een geschrift voegende, waar by al
de Muitelingen, die gedurende dezen
oproer zich tegen den Koning weder-
spannig gedragen hadden, uitgenomen
den Prins Calamatta, Kimelaha Tico,
mitsgaders nog zeven of agt voorname
Belhamcls, vergiffenis van alles toegezegt
wierd; maar aangezien zy hertnekkig

gebleven en niet opgedaagt zyn, zo heeft
de E. Maatschappy daar by nog vyfen-
twintig honderd Ryksdaalders (’t zy
eens, ’t zy jaarlyks) gewonnen, die zy
anders gehouden was aan de Makjansche
Grooten nog te geven, indien de Mui-
ters, volgens de aangebodene vergiffenis
binnen den bepaalden tyd tot ons weër
overgekomen waren.

De Verrader Soegale, door de Vlaming 0egde
werdmede genomen, wierd egter niet ver-
gekrist-schoont; maar nevens eenige Schelmen

ter dood gedoemt, en gekrist, of met
een gevlamden Pook dood gestoken.

Terwyl de Heer de Vlaming in Ternate laming
was, kreeg hy lust, om dat eiland eens

rond te scheppen, en het dus van alle
kanten, maar voor al om ook de vestin-

gen der Kastiliaanen te bezien.
WerdDe Landvoogd van Gamma Lamma
door denhier van door den een of den ander kennis
Kasti-

gekregen hebbende, nam hem waar en 22n¬

onderschepte hem niet verre van zyn schen

and-vesting, verzoekende, dat hy hem de
voogdeere geliefde aan te doen, van daar eens
ontfangt

aan te gieren, ’t geen hy, na sterk aan-
houden, ook deed. Hy wierd zeer def-

ig van hem onthaalt, en tegen den
avond door verscheide Don ’s, en Predik-

heeren, aldaar, onder beloften dat zy
hem in de vesting Orangie weër zouden
komen zien, uitgelei gedaan, alwaar hy
dien Kastiliaanschen Landvoogd, met
zyn gezelschap, drie dagen daar na weder Dien hy

weerzeer wel ontfing. By zyn aanwezen op
onthaald.Gamma Lamma bezag hy naauwkeurig

de werken, en bevond die beter in allen

deelen, dan onze vesting Orangie, en
zelf onwinbaar, ten zy dat men het
waar toe men veel moeite hebben zou)
uithongeren kon.

Vertrekt
Al ’t noodige dan hier verrigt hebben-

weer na

de, nam hy van den Koning Mandarsjeh Amboi¬
en na.
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zeer omzigtig moest behandeld wordenen den Heer Hullaart, afscheid, beval
1655.

Maar vermits hy zich zelven tot Gidzehen den Tidoreeschen wapen-stilstand toi

en zyn zoon tot onderpand van zynnader last slepende te houden, en vertrok
trouw ons aanbood, vond de Veldheermet drie schepen, en twec Sloepen na
goed dit stuk (hoewel niet buiten veelAssahoedi, op Ceram, daar hy den 22sten
gevaar voor onze troepen, om dat be-July quam.
kommerlyk en steil gebergte op te gaanHy meende dat met het veroveren
hartvogtig, en omzigtig te wagen.van deze plaats op den 19den July de
De trouwlooze Priester, die daags teoorlog zou ten einde zyn ; dog, de
voren Saidi op den Coraan nog trouwMuiters weer na Calike, een dorp wat
gezworen had, hield ons trouw, enagter Erang gelegen, gevlugt zynde,
maakte, dat wy den gden Augusty nietwierd hy genoodzaakt, ook dat te be-
alleen die plaats in, maar ook Kaitsjililegeren, aangezien, volgens berigt van
Saidi, met zyn vrouw, en zoon, ge-den Priester van dit dorp, de Zeevoogd

vangen kregen. Wie zal meineedigenKaitsjili Saidi, met de meeste Macassaa-
betrouwen : De Priester zelf was metren na dat akelig gebergte gevlugt, en in
onzen voortroep den berg op gevoeteert,dat dorp zich ook onthoudende waren.
en kreeg het geluk, van den Prins SaidiDeze Priester had zyn handen meer,

En kryg
onvoorziens by den krop te krygen, vandan eens, met Nederlands bloed bezoe-

Saidi ge

gedagten zynde, hem zo levendig aanvangen. delt ; dog ziende, dat de zaaken der
ons , volgens zyne belofte, over te le-Muiters ten einde liepen, en zelf ook dit

veren; maar, de een den anderen tevlugten van ’t eene gebergte na het an-

sterk in ’t worstelen zynde, zou het metdère moede zynde, zogt hy zich door
dien Himam, of Priester, zeer slegt zyneen aanmerkenswaardige daad weer in
afgeloopen, vermits Saidi, en vry gezet,onze gunst in te wikkelen. Hy bood
en fors man, hem zo wel gevat had, datdan , zo men hem zynen afval vergeven,
het hem na allen schyn in een oogenbliken in genade weër aannemen wilde, aan,
’t leven gekost zou hebben ; dog hyons den hoofd-Muiter, Prins Saidi, in
wierd door een diepe kap, die eenhanden te leveren. Het was een looze
der Soldaaten den Prins in zyn linkerMoor, een meineedige Schelm, die niet

veel te vertrouwen was, en derhalven been toebragt, gered, waar door zy
beide

1655.
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en hybe-de al worstelende nederstortten
als hyzo met eenen op het oogenblik,

dien Priester meende te ontzielen, in zyn

voornemen gestut, en gevangen geno-
men wierd.

Hy wierd voort na den Veldheer
gebragt, die wel gewenscht had, dat
men zo groot een Schelm ten vollen

gezond gekregen, en zo gelegenheit
gehad had, om hem een dood na ver
dienste, ten spiegel van al de Muiters,
aan te doen; daar nu die kap hem zo
wel getroffen, en hy daar door al zo veel
bloed verloren had, dat hy ’t niet lang
scheen te zullen maken, en zelf onder
de handen der dragers, eer hy nog eens
beneden kon zyn, te zullen bezwyken
Te zagten dood voor zulk een trouw-

Hyrloozen, en hartnekkigen Muiter.
was in ’t worstelen zyn linker duim ten
deele quyt geraakt, die de Konink-
lyke Hopman, Toalele, om den ring
er af te hebben, er verder afgesneden
had, denkende dat aan den duim van een
meineedigen Schelm niet veel verbeurt
Was

De Heer de Vlaming vond hem vry
zwakker, dan hy uiterlyk scheen, sprak
hem, om ’t nader te weten, aan, zeg

gende : Djouw Kapitan Laoet ada tidor
sakarang Begimana: Bangon-lal, Djouw-
dat is: Slaapt zy nu Heer Zeevoogd:
Hoe is het : Ontwaak, myn Heer. Dit

zeide de Veldheer hem al spottende ,
ter wyl hy hem zyn Pick dricmaal ten bek

instiet; maar hy kreeg, hoe gevoelig
ook die aaspraak was, geen ander ant-
woord, dan alleen, dat hy, zyn oogen
eens geoopent hebbende , die met de
uiterste veragting aanstonds weër sloot,
zich niet gewaardigende zyn grootsten
vyand eens aan te zien.

Hy wierd daar op aanstonds aan’t volk
overgegeven, die, om al hun onge
makken aan hem te wreeken, hem van
onderen af nog levendig kneusden , toen
van lid tot lid in stukken, en daar na 't
hoofd afkapten, en toen zo van boven

na beneden den berg afwierpen.
Dit was het al te zagte einde van

Kaitsjili Saidi, een geboren Prins, uit

het aanzienelyk, en niet min dant
Koninklyke, Adelyk huis Tommagola
een Ryks-groote, en Zeevoogd van
Ternate; die het hoofd, en de eerste

Roervink van al de Muiters, en oorzaak

van al deze oorlogen, geweest zynde,
verdient had, wat langer te leven, om
een schrikkelyker dood te sterven. Zy-
nen zeon, een Prins van veertien jaaren

zond de Vlaming na Batavia, om daar als
balling te leven, en geen gelegenheit te
hebben, om metter tyd eenig quaad te
doen, of zyn vaders verkeerde voet-
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stappen na te volgen; gelyk reeds aan de
kinderen van andere Verraders tot hun

ongeluk bespeurt was. Zyn vrouw zond
hy weer na Boeton by hare landslieden.

De zaaken der Macassaaren begonden
nu mede sterk af te nemen, zy hadden

by ettelyke ondernemingen veel volks
verloren, en waren nu tot het uiterste

gebragt, niet wetende , waar zich te
keeren, gelyk zy ook alle zouden in de
van gehakt zyn, indien zeker Vaandrig
zich zelven niet te veel vertrouwt , en

hen te klein geagt had; hoewel zy na-
derhand, na hun doorbreken, den 11den
Augusty by den Pas van Tanoeno by
Hatoe Petola meest alle nog in de kaars
vlogen ; onder welke dooden toen ook
hun Zeevoogd, of Veldheer, Dain
Boelecan, Malim Boegis, Macassaarsch
onder-Zeevoogd, Karalesa, Schout by
nagt, Madjira ’s egte vrouw en nog
cen bywyf, mitsgaders meer andere, die

ik voorby ga, geweest zyn. Onder de
gevangenen vond men Crain Tabinjay
een vollen breeder van Dain Boolecan)
met een halven broeder, en eenige vrou-
wen, zusters, en kinderen van Grooten,
die hy te zamen na Mandarsjab verzond,

om hen aldaar na zyn believen te han-
delen

De Kelangers, mede na een einde van
den oorlog tragtende, bragten, om hun
hof by de onzen ie maken, den a1slen
Augusty liet hoofd van hun bars opper
hoofd, Kimelaha Dagga, Madjira ’s hal-
ven broeder, in een korfje by den Heer
de Vlaming, en verworven daar door

genade.
Na schoot 'er niemand van de voorna-

me Muiters, dan Madjira, Calomaita,

met nog eenige weinige anderen, over.
Calematia hield zien mer zyne weder-

spannige Ternataanen, nevens Hosi nog
te Cajeli op houdende zy de cilanden
Boero, en Amblau, onder hun geweld;

maar Madjira, die hen beiden nier lugten
mogt, onthield zich in zyn pruil-hock
te Waysamma, wagtende een beter tyd,
t zy om na Miacassar, of wel elders de

vlugt te nemen, vermits hy zyn rol hier

volkomen uitgespeelt, en men de andere
Muiters ook niet meer te vreczen had;

hoewel Calamaiia naderhand, een stuk

weegs boven onze vesting op Cajeli
doorgebroken zynde, op Xoela Mangoli
zyn staart nog wat roerde, ’t geen egten
niet heel lang geduurt heeft

De Vlamiig nu de handen vry wat
ruimer, en de groote rivier van Boero

met twer dilcke touwen gessoten, en alle
grachten, waar door nien zou konnen
ontkomen, inêt boomen gestopt en
Cajeli ’s bogt met eenige vaartuigen be¬
zet hebbenae, is na Eoeton den irden
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1655.
Hoe hy
het daar
vind.

Gaat na

Macassar

Scptember vertrokken, en den 1oden
daar gekomen; maar vond de vesting
Djangan Kata, afgeloopen, ons volk
vermoort, en den Boctonschen Koning
t’eencmaal onder liet geweld van den
Koning van Macassar gebragt, zo verre,
dat zyn onderdanen ons niet wilden te
woord staan. Hy vernam eindelyk uit
twec Boetonders, door de onze gevan-
gen bekomen, dat de Koning van Ma
cassar, Sambangko, zelfs daar in de maanc
April geweest, en daar met een zwarc
vloot, van zeven honderd’vaartuigen, met
twintig duizend weerbare mannen bezet
waar over Crain Samana het gezag had,

verschenen was.
Met deze uitrusting had hy zever

stormen op de vesting te vergeefsch ge-
daan; dog de onze, ziende, dat zy ze
niet houden konden, en hun leven zo

dier, als ’t mogelyk was, willende ver-
koopen, bestroiden ’t plein over al met
kruit, lieten de vyand van zelfs inkomen,
en staken er, zo als zy de Macassaren met

geweld zagen indringen, den rooden
aan in.

Daar bleven ’er wel twee honderd van

de vyanden, en onder de zelve veel luider

van aanzien ; dog daar zouden ’er veel
meer gebleven zyn, indien het kruit niet

te weinig, en te slap van kragt, geweest
was : want men vond daar nog agttier

menschen, wel dood, maar in hunne

volle gestalte, en zeer weinig beschadigt.
staan, zynde hun hair maar een weinig
gezengt, en de ligchamen wat geblakert.
Deze hadden zy de koppen algeslagen,

en hen op een der naby gelegene eiland-
ens begraven. Daar op hadden zy den
Koning gedwongen zich zelven onder de
Kroon van Macassar, als Vasal te bege-
ven, en Mandarsjah af te vallen ; ’t geen
hy niet had konnen ontgaan, alzo de
Macassaren hem veel te sterk waren ;

waar op hy dan ook tot hem overgeko-
men WaS.

Deze Vorst durfde by den Heer de

Vlaming niet afkomen; maar liet hem
weten, dat hy dit verlies aan niemand.
dan aan den Bevelhebber Koos toeschreef,

die tegen zyn raad de Straat van Boeton
verlaten had in een tyd, waar in hy zelf
hem tegen zulk een aanstaanden overval
der Macassaaren dik wils genoeg gewaar
schouwt had; hoewel Roos van daar niet,
dan op uitdrukkelyken last van de Veld-
heer, na Gapi en de Xoela ’s vertogen
was

Dus zag dan de Veldheer de Vlaming,
dat hy , hoe slegt het ook hier gestelt
was, daar niet verder in kon doen, en
het dierhalven voor hem maar best ware

zyn reize na Macassar te vervorderen,
daar by den rsten October aanquam.

I. DEEL.
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Hy zond aan Crain Crongrou (tot
schimp van der Macassaaren smadig-
ontmoeting aldaar) een schets van Assa
hoedi ’s verovering, en de Goude kri
van den Macassaarschen onder-Zeevoogd,
Malim Boegis, daar gesneuvelt. Zy wierd

hem van de Macassaaren met de zelve
Bode wederom gebragt, zonder hem
eens te spraak te willen staan; op welke
veragtelyke bejegening hy hen alle uit
daagde tegen zyn een schip, met bedrei-

ging van hen te zullen toonen, hoe zy
hunne Veldheeren, Crain Boeta Toewa
Dain Boelecan, en meer andere Macas-
saren van naam, voor Assahoedi, en elders

verloren; en zo zy ’t hart hadden, dat
zy hun dood op hem zouden komen
wrecken, en dat hy hun betalen zou

voor ’t gene zy zo lafhertig met zo veel
duizend man tegen zyn kleen hoopie
Hollanders op Boeton verrigt hadden;
maar niemand van hen verwaardigde zich
uit te komen, veel min ’er op te ant
woorden; waar op hy voor ’t Portu-
geesche deel der stad Macassar licp, en
zeer sterk, zo daar op, als op de andere
deelen, schoot

Zyn hart dus wat opgehaalt hebbende
zonder daar egter veel mede te winnen.
vertrok hy weer na Boeton, zukkeldt
de gansche maand October, en hoorde
by zyn komst met veel droefheit, hot
de Bevelhcbber Roos uit de Koela’s daar

na hem gekomen was, en hoe vyandig
hy de Boctonders, ziende onze vestin-
daar geslegt, met het vernielen van al
hunne vaartuigen daar hy maar by komen

kon, en met het verbranden van een

hunner dorpen , gehandelt had , daar
hen door den Veldheer de Vlaming geen
leet ter wereld (zo de Koning hem ook
zeggen liet) gedaan was. Immers dit
bedryf van Roos had daar veroorzaakt
dat niemand op Boeton hem nu te spraak
wülde staan, zo dat hy genoodzaakt was
te vertrelcken.

Hy had geen water meer, ’t geen hy
dierhalven ook elders zoeken moest.

Roos zogt hem, hy weer Roos, en zy
liepen malkanderen mis, en teen zy mal-
kanderen weer vonden, en Roos den 13den
November by hem quam, zo was hy
hem, die over ’t verlies van den wakke-
ren Majoor, Jacob Verheiden , op Timon
bedroeft genoeg was, by ’t verhaal van

’t blyven van den Vaandrig Buitendyk
met zyn volk, een Bode van geen min-
der droefheit, dat in zulk een tyd, als
hy na Timor nu niet dan schepen, vaar-
tuigen, en volk, noodig had, de Fluii

Hillegaardsberg met zeven roei-Jagten
of Sloepen alwillens (dog zekerlyk om
van dien wonderlyken Bevelhebber ont-

slagen te zyn) van Tanah Keke, by 't
Ss op-
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opkomen van eenig opstuimig weder, na
Batavia geloopen waren.

Vermits hy dan een wakker man noo¬
dig had, om na Solor te zenden, en daar
den Portugees de hoogvereischte afbreuk
te doen; vaardigde hy den onder-Zee-
voogd Roos derwaarts af, en zond den
onder-Hopman Keller met zeven Sloepen
na de Xoelasche eilanden, om daar tot
zyn komst te blyven, en ondertusschen
op de vyanden te waken, en voor al te
beletten, dat Calamatta daar (gelyk hy
vreesde) niet quam nestelen.

In de maand October was de Prins
Calamatta, zich op Boero te benaauwt
vindende , zeer behendig, niet verre
boven onze vesting in Cajeli, (daar hy
een gracht groef, die hem in een zoute
kreek, en zo verder in zee bragt) door-
gebroken, en met elf Coracora ’s in zee
geraakt, en ons ontsnapt.

Hy was daar mede na Manipa geloo-
pen, ’t geen hy ook tot afval zogt te
bewegen; maar wierd van die inlanders
zodanig gehavent, dat hy met verlies
van ettelyke dooden, en gequetster
onder welke laatste de Koning van
Batsjan was, die naderhand van die won-
de stierf) aanstonds afhouden, en na
Xoela Besi oversteken moest, alwaar hy

gekomen zynde, demenschen zeer moord-
dadig gehandelt, en de hekken weer ge-
heel verhangen had.

De Sengadji van Faloe, een van onze
vrienden, was hem juist met een wel-

bemande Coracora ontmoet, en met al
zyn volk van hem dood geslagen , om
dat zy ’t met hem tegen hunnen Koning
niet hadden willen houden.

Dit alles daar verrigt, en de inlanders
uit vrceze tot hem overgehaalt hebbende.

was hy door hard weder belet daar langer

te konnen blyven, en genootzaakt, ter-
wyl hy in ’t scheppen was , het na de
Moluccos te laten doorstaan , en op
Batsjan aan te gieren, in hope, van de
ingezetenen van dien Vorst op zyn zyde
te krygen; maar dit hem, tegen zyne
gedagten, mislukkende, zo moest hy 't
over hals over kop weër na de Xoela ’s
wenden, alwaar hy, op Xoela Mangoli
aangekomen, de dorpen, Mangoli, en
Waytima, ingenomen, de beide Sen-
gadji’s, met hun volk, na ’t bosch ge-
jaagt, en zich van alles, vermits Keller
daar nog niet gekomen was, meester ge-
maakt heeft.

Hier op nu verscheen de Heer de Vla-
ming in ’t begin van December voor
Xoela Mangoli, en hieldt dat bezet
waar door hy den Prins Calamatta den
6den December dwong met veertien

vaartuigen van Mangoli na Fockoeve
over te steken.

K S EU

Ondertusschen verscheen de onder-
Hopman Keller op den 16den dier maand
mede met zyn vaartuigen , die op Chaf-
sea, en clders, den vyand veel afbreuk
gedaan hadden. De Heer de Vlaming,
na eerst een van Calamatta 's opgeworpen
sterkten op Mangoli ingenomen, en den

inlander weër adem gegeven te hebben,
zond hem na de schuisplaats van dien
Prins, om te zien, wat hy daar uitvoerde;
dog men vond hem al mede van daar
gevlugt, zonder dat de inlanders wisten
vaar hy verstoven, en stelde dierhal-

ven vast, dat hy stil by nagt vertrok-
ken was, zonder op Tifa of Gong
(speeltuigen, op welker maat-slag de
inlanders gewoon zyn eenparig te schep-
en) te laten slaan.

Hy dan, vertrol-ken zynde, had ook

de Veldheer hier zo veel niet te doen

of de onder-Hopman, Herman van Uut-
hoorn, kon het gemakkelyk waarnemen
Hy zond hem derhalven met de Fluit

het Posspaart na Xoela Teljabo, en be
lastte hem omtrent het dorp Likatobi tot

zekeren bepaalden tyd op den vyand te
passen; en vertrok zelf weër na Boero.

Den 2den February in ’t jaar 1656.

bequam men in Amboina tyding van eer
ngesloten vrede tusschen dien Koning,

sen ouden Ambonschen Landvoogd
Cnpuiten-gemeenen Raad van India ,

Gezant van wegen den Nederlandschen
Staat, den Heer Willem van der Beck.

Zy bestond in verscheide aanmerkens-

waardige leden, zeer voordeelig voor
dien vorst, en byzonder nadeelig voor

ons.

Voor eerst, dat de gevangenen aan
vederzyden zouden losgelaten, en op vrye
voeten gestelt worden, om na hun land

weder te keren, uitgenomen, die van

Sodsdienst verandert waren, en vrywil-
ig blyven wilden.

Ten anderen , dat de Koning van
Macassar zo veel wederspannige Amboi-
ieezen uit Amboina zou mogen na zyn
land voeren, als er derwaarts zouden

willen gaan
Ten derden, dat de Koning zyn uit-

staande schulden by de Mohhammedaa-
nen in Amboina zou mogen invorderen.
zonder daar in belet te worden.

Waar by nog veel andere zaaken qua-
men, den Macassaar zeer voordeelig; zo

dendat het voor ons, die allezins over

vyand triomseerden, en de voordeeligste
voorwaarden behoorden bedongen, en
op ons stuk gestaan te hebben, een zo
slagte vrede was, als men zich verbeel-
den kon: want daar men zo lang geoor-
ogt had, om de Macassaaren uit Am-
boina, en de naburige gewesten, te
houden, daar hadden zy nu by deze vrede

ver-
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1650. verkregen, dat ze vry en vrank, onder
andere benamingen, in Amboina konden
komen, wanneer zy maar wilden; aan-

gezien hun de vaart op Ceram, Goram-
en Ceram Laoet, nietcens verboden was,

behalven dat het derde lid der voorwaar-
den hen een langdurigen en onbepaalden
toegang tot de Ambonsche landen, onder
den naam van schulden in te manen ,
maar eigentlyk om Nagelen te sluiken,
gaf, op welke grond zy 'er zo veel
bemande vaartuigen zenden konden, als

zy wilden, zonder tegen het verbond te
misdoen; gelyk ’er naderhand ook wel
dertig Jonken, of andere vaartuigen ,
te gelyk gezonden zyn.

Wegens den Prins Calamatta hoorde
calma

men naderhand, dat hy weder naar Boercta wec

overgesteken was, om zich nogmaal metn2 Borro

en met den Kimelaha Hasi sterk te maken; dos
aa van Madjira hoorde men niets , dan
byna ge

alleen, dat hy zich zeer behendig ver-
vangen.

borg; hoewel hy zich by dit oversteken
weer by den Prins , zo men kort daar na
hoorde, gevoegt had.

De onder-Hopman, David Perdrix,
De Ko¬ had, by Calamatta ’s nieuwe overkomst
ning van

Gilolc de kust van Boero langs heen en weder
raalt in zeilende, in een kleen bogtie by Waini-
onzé

toe hem ontdelt, ’t vaartuig van den
handen.

Koning van Gilolo by ’t aanranden van

zyn gansche magt, verovert, en hem
met in de dertig man van zyne Coracora
gevangen bekomen; ook scheelde ’t wei-
nig, of de Prins zelf was nevens Madjira
in de knip geraakt; maar zy hadden
beide het geluk van dien dans weer te
ontspringen.

Deze Koning was een zeer quaadaardig
werkeni en de voornaamste Roervink.
die den ganschen afval van Calamatia
bewerkte, en dus lang hem in dien
stroom voortgelleept had ; weshalven ’er

niet veol goeds van zulk een Schelm, die
men al eens genade over Hoogheits-
schending bewezen had, te wagten was.

Hy was ook wel uitdrukkelyk , by 't
aanbieden van genade aan anderen, uit-
gezonderd, en zelf ook by ’t laatste
vrede verbond uitgesloten, zo dat men
hem nu maar best ten eersten aan zyt
einde helpen kon, het geen, om niet

meer ongemakken door hem te lyden
ook noodig was, aangezien hy ’t groote
beweeg-rad der anderen, en alleen van
meer gevaar voor ons, dan dat gansche
rot, was. Dit was oorzaak , dat de
Veldheer niet goed vinden kon, hem

naar Ternate te zenden, vreezende, dat
zyn moeder, een vrouw van zeer groot
aanzien, middel zou uitvinden, om hem.
die daarenboven den Koning Mandarsjal
in den bloede bestond, door ’s Konings
losheit in't leven te houden, waar van
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nogtans de E. Maatschappy de smerten
zou gedragen hebben.

Hem na de hoofd-vesting Victoria te
laten opkomen, om daar ten spiegel van
anderen gestraft te worden, vreesde hy
dat te veel opschudding geven mogt,
weshalven hy aan den onder-Hopman
Perdrix last gaf hem en de zynen (alleen
vrouwen, en kinderen, uitgezonderd
stillekens in zee op de beste wyze aan een
kort cinde te helpen; die dierhalven dien
Koning, met vyfentwintig van de zynen,
omtrent Larike om ’t leven gebragt, en
in zee gesmeten heeft.

Vermits nu de tyd van de Vlamings
vertrek uit de Oostersche gewesten ne
Batavia stond te naderen, vonden haar
Edelheden goed, hem in Amboina door

den Molukschen Landvoogd Hustaart
en den zelven weer in Ternate door der

Heer Simon Cos, als veertienden Land-

voogd der Moluccos, te doen vervangen,
gelyk hy ook van Batavia (dog zo ande-
ren willen uit Amboina) op den 21sten

April in’t jaar 1656. daar gekomen, en
voorgestelt is.

De reden, waarom zich de Prins
alamatia van KXoela weder na Boerc

begeven had, was niet, om daar te bly-
ven roesten; maar alleen, om zich door

een van de zekerste middelen van de ge-
trouwheit dezer ingezetenen, en dus te
gelyk van dat gansch eiland, te verze-
keren, ten welken einde hy, van daar
vertrekkende, eenige zoonen, broeders,
en neven, der voornaamste dorp-hoofden.
en Orangkaja’s, mede genomen had;
bezorgende verder door de Kimelaha ’s
Hasi, en Tico, dat niemand, uit vreeze
voor hunne magen, tot ons dorsten uit-
komen.

Hy was van daar weër op Xoela Besi
gekomen, daar hy eenigen tyd, mef
branden, en vernielen den baas speelde ;

van waar hy, na twee dorpen in koolen
gelegt, en veel menschen in slaverny
medegevoert te hebben, den 11den Fe-
bruary ’s nagts mêt agt Coracora’s ver-
trok. Die van Koela Teljabo zagen hem
zyn streek voorby hun eiland na Bangay
nemen, van waar hy langs de kust van
het eiland Celcbes eerst na Boeton liep
Hy bleef daar niet lang; maar zyn voor
naamste boodschap was, eenig volk var
daar mede na Macassar te nemen, alle de

welke, gelyk mede die hy van Xoela
Besi vervoert had, hy aldaar naderhand

uit gebrek tot Slaven verkogt, en daar
veel geld van gemaakt heeft.

In ’t einde dezes jaar ’s begaven zich de

inwoonders der Koela’s weder onder hun
wettigen Koning Mandarsjah; alleen den
broeder van den Sengadji van Mangoli,
met nog eenige weinigen van zynen
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aanhang uitgezondert, die nog eenigen
tyd daar tegen spartelden, op hope van
door den Prins Calamaita ontzet te wor-

den, gelyk hy hen, en ook die van
Boero, belooft had; maar den 17den Ja¬
nuary in’t jaar 1657. hoorde men, dat

hy wel op Macassar gekomen, en met
Madjira daar aangelandt, maar by dat
Hof gansch niet aangenaam, en ’er ook
tusschen hem, en Madjira, een doode¬

lyke haat gerezen was, vermits hy eenen
Labodi, zynen neve en halven broeder
had doen verworgen ; een daad, zeer
hoog by 't Hof van Macassar opgeno¬
men, waar over Madjira hem de dood

gezworen, en zich t'eenemaal van hem
op dat land verweidert had.

Ook namen zyn zaaken op Boero een
keer: want de Kimelaha ’s Hesi, en Tico.

metter tyd daar tot het uiterste gebragt
zynde, en ziende, dat ook die van Cajeli
hen verlaten hadden, zonden twee Hoof-

den des lands na het eiland Manipa, en
lieten den Sengadii Cowasse vriendelyk
verzoeken, of hy by den Landvoogd
voor hen spreken, en bewerken wilde,
dat zy in genade mogten aangenomen
worden. Hy nam dat aan, en bewerkte
het zelve by den Heer Hustaart volkomen
voor hen; dog uit vreeze dorsten zy in
’t eerst nog niet afkomen, ’t geen egter
eindelyk den 2den October van Hasi al-
leen in gezelschap van een aanzienely-
ken stoet Boeroneezen, namelyk, den
Sengadji van Roemah Ite, den Orang-
kaja van Cajeli, Towail, den Pati, of
Grave van Iat, Tagalissa van Leliali
den Orangkaja Pallematta, en den be¬
middelaar, Cowassa, geschiedde ; waar
op zy den aden dier maand uit name der
E. Maatschappy, en van den Koning
Mandarsjah, volkomene vergiffenis van
hunnen afval op deze voorwaarden ver-
wierven:

Voor eerst, dat zy Mandarsjah voor
hunnen wettigen Koning erkenden, en
trouw zwoeren.

Ten anderen, dat zy met geen andere
Vorsten tegen hem verbonden smeden,
of met geen volkeren, tot zyn of ons
nadeel, handelen, en al zyne onderdaanen
den Ambonschen Landvoogd als ’s Ko-
nings Stadhouder erkennen zouden, in
hoedanig een geval dan die Heer hen in
hunnen Godsdienst alle rust bezorgen
zoude. Ten derden, mits dat zy ook de
verdere wederspannelingen, uit kragte
van dit verbond, moesten helpen onder
onze magt brengen.

Ten vierden, dat zy ook al de dorpen
op de strand van Cajeli moesten plaat-
zen, alwaar men tot hunne bescherming
ook een vesting, en eenige Hollanders,
leggen zou.

UKSE

Ten vyfden, namen zy ook aan, al de
Nagel-boomen op Boero uit te roejen,
en noit andere aan te planten.

Ten zesden, beloofde de Orangkaja 's
even als die van Hiroe) vier leden uit

het midden van hun, met vrouwen, en
kinderen, over te zullen zenden , ODI

aan de hoord-vesting Victoria een half

jaar te woonen, en daar na van tyd tot
tyd om ’t half jaar door vier andere ver-
vangen te werden; welke voorwaarden
de middelste broeder van Hasi, de Zee-

voogd genaamt, onder de vier eerste mede
evestigen quam. Hoewel haar Edel-

heden, nog lang daar na altyd voor hun
trouw bedugt, by haar schryven van den
28sten February in’t jaar 1673. exprès
belastien aan die van Amboina,by de
minste verwarring van tyden op Kime-
laha Hasi, en zyn twee broeders, wel te
letten.

De Kimclaha Tico bleef nog te Luciè-

a zich verborgen houden, zyn ’s Konings
toorn nog te vecl vrcczende.

Omtrent het midden van October

quam ook de iongste broedcr van Kime-
laha Hasi, Bongesari genaamt, af, die
mede in genade aangenomen wierd
mits belofte van den ’imelaha Tico, die

zich nog in de bosschen, en struëllen,
omtrent Luciëla ophield, :e helpen van-
gen; gelyk men hem ook eindelyk in 't Ticoge¬

nge',aatst van die maand met zyn vrouwen

1kinderen, gevangen kreeg , en den issen
Batavi2

November hem na de hoofd-vesting
ezon¬

vaf daar den 4den December na Banda, 1.

en zo verder na Batavia gezonden heeft.

Den 1sten Juny in ’t jaar 1659 ver- n’t jaar

1659.scheen de Heer, Simon -Cos, voor cen
spring-togt uit Ternate in Amboina, om

met den Heer Hustaayt overcenige zaaken

van gewigt te sprecken, en vertrok den
13den July met twaalf Fluiten, en een
Sloep weer derwaarts.

By ’t aanwezen van den Heer Cos in in’t jaar
Ternate, en van den Gevolmagtigden1660.

tot Macassar, den Heer Pieter de Buster Man-
asjahin’t jaar 1660, of in ’t jaar 1661
op Ma¬schynt Koning Mandarsjah op Macassar
cassar.

mede geweest te zyn, om ’t verbond met
den Koning van Macassar, in opzigt van
’t ryk van Boeton, en te gelyk ook
tusschen den Koning van Boeton, en de

E. Maatschappy, ten overstaan van zyn
Hoogheit, en den Heer Zeevoogd Kor-
nelis Speelman in’t jaar 1661. te helpen
pevestigen.

Het jaar daar na, of in ’t jaar 1662, In’t jaar
1662.vertrok de Heer Cos uit Ternate na Am
Vanboina, om daar Landvoogd te zyn, be-
Voorsthalven dat lhy ook als Gevolmagtigde
vyftiende

over de drie Oostersche LandvoogdyenLand-
voogdaangesteld was; en wierd in de Moluc-
der Mo¬cos den 2ysten Mai door den Heer
luccos.

Antoim

1637.
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haar Edelheden op Batavia, dat hy de1662. Antoni van Voorst, met den Titel van
vesting Tahoela tot zyn Hof, en verblyf-Bevelhebber, als vyftiende Landvoogd,
plaats, hebben mogt.vervangen. In opzigt van den Koning MandarsjahDen 2den Mai in ’t jaar 1663. zyn de

in’t jaar
was met den Koning van Macassar in 'tKastiliaanen, of Spanjaarts, onder hun-1663
jaar 1660 wel bedongen, dat hy BoetonDe Rasti- nen Landvoogd van Gamma Lamma,
weer aan de Kroon van Ternate moestnen Don Francisco de Attienso, uit die stad,

vertrelk- overgeven; dog daar quam niet van,met al hunnen omslag, opgebroken, en
ken uit voor dat de Heer Gezant, Pieter de Bit-met twaalf Jonken, een Galei, en eendMo

ter in’t jaar 1665. daar de tweede maalluccos. kleender vaartuig, na Manilha vertrok-
verscheen, op welke tyd ook de over¬ken, zonder dat zy cenig teeken van ’t
gave daar van gedaan is. In dit zelvelanger te willen bezetten , daar gelater
jaar kreeg men in Holland tyding, dathebben. Van dit opbreken kon mer

de Prins Calamatta, op Macassar woo-geen andere reden bedenken, dan dat
nende, na Engeland geschreven had, omzy, geen voordeelen daar meer trekken-
hen aan te zetten tot zekeren aanslag opde , de te groote onkosten, daar op
Ceram, een zaak, door cenen Vincentloopende, niet langer hebben konnen, of
Vette in Engelschen dienst, ontdekt;

willen dragen. weshalven men Calamatta zou zien ge-In ’t jaar 1664. begon ’t volk des
In’t jaar

vangen te krygen.Konings, en der E. Maatschappy, al de
1164 Naderhand maakte de Macassaar, ofwerken der Kastiliaanen , om en byHunne

gaf ten minsten voor, eenig regt op deGamma Lamma, mitsgaders die stad,sterktens
eilanden Saleyer, en Pantsjano, te heb-ter neder en sterkten, Calamatta, Santa Lucia, en

gewor- ben; al ’t welk met den daar op gevolg-Don Giela, zodanig omverre te werpen,
pen. den oorlog nog al verder liep.dat 'er maar pas de naamen van over ge- In’t jaar 1666. schreven hare Edelhe-bleven , en ’er niet anders, dan dik

den van Batavia aan den Ternataanschenbewassene hoogten, van te vinden zyn,
Landvoogd, en den Raad, den 19den Ja-waar voor zy driehonderd Ryksdaalders
nuary, dat de Koning van Tidore, Sai-gekregen hebben. Ook had de Koning
foedien, de vesting Tahoela maar tot zynvan Tidore, Saifoedin, op verzoek van
gebruik, en Hof, houden kon, en datden Heer van Voorst met zynen Raad,
de regeering van Ternate dien Koningen op belofte , van daar driehonderd niet meer tot het segten van de vestin-Ryksdaalders voor te zullen genieten ,
gen Romi, en Tsjobbe, behoefde aanaangenomen, alle de vestingen op dat
te zetten, maar dat zy die ter hoogteland (vermits alle de Kastiliaanen van
van een halve mans lengte zouden latendaar voorleden jaar vertrokken waren
blyven; dog dat zy hem, in de plaatsmede te doen slegten, van de welke hy
van de beloofde driehonderd, maar twee-'er egter geen, dan alleen Romi, om-
honderd Ryksdaalders geven zouden.verre geworpen heeft; verzoekende van
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tAndarsjah, en Saifoedien, geen vrienden. In’t jaar 1667. De Koning van
MMacassar overwornen, slaat veel aan den Koning van Ternate af. Mandarsjah’s
trouw, in de Macassaarsche oorlogen. Speelman in Ternate. De Heer de Jong,
zestiende Landvoogd der Moluccos. In’t jaar 1669. Vrede tusschen Ternate, en
Tidore. De Heer Verspreet, zeventiende Landvoogd der Moluccos. Marsier
Gezaghebber. In’t jaar 1672. De Heer Franks , agtiende Landvoogd der Mo¬
luccos. Omstandig berigt, Koning Mandarsjah betreffende , uit twee brieven te zien.
Brief van den Heer Maatzuiker aan Koning Mandarsjah. Brief des Konings Man-
darsjah aan den Heer Maatzuiker. Brief van den Heer Franks, in ’t jaar 1673.
Mandarsjah ’s verzoek, omtrent de Hoewamoheleezen, afgeslagen. Franks overleden.
In’t jaar 1675. Willem Korput negentiende Landvoogd der Moluccos. Dood van
Koning Mandarsjah. Kaitsjili Sibori, of Amsterdam, dertigste Koning van Ternate.
Korput overleden, en de Heer de Gheyn, Gezaghebber. Harthouwer, als twin-
tigste Landvoogd der Moluccos overleden. De Gheyn volstrekt Gezaghebber. Ko-
ning Amsterdam’s aart. Hoon, door Saifoedien hem aangedaan. Trouwt de Princes,
Dain Rooze, in ’t jaar 1676. Schoon al getrouwt, en beswangert. In t 1677. De
Heer Padbrugge, eenentwintigste Landvoogd der Moluccos. Leeft met hem eerst in
groote vriendschap. Koning Amsterdam ’s wreedheit omtrent zyn vrouwen. Zyn bloed-
dorstig besluit, om alle de Hollanders in Amboina te doen vermoorden, in ’t jaar 1680.
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Het gene de Orangkaja Healessi uitbrengt. Waar op Pati Lima gevangen, en gestrayt
word. Maaltyd in Ternate, met een voornemen orn de voornaamste Hollanders te ver-
moorden, in 's Konings Paleis aangeregt deor den Heer Padbrugge nog tydig ontdekt,
en verydelt. Eerste uitversling tot den oorlog door geheime moorden der onzen.

drie-jarig verblyf by ons, op en omtrentSUsschen Mandarsjah, en de-V Celebes, en by zyn trouw, daar aan onszen Vorst, was gansch geen
bewezen, uitgeput, buiten dat hy ingoed verstand; maar zy la-
zyne inkomsten, door ons daar te helpen,gen gedurig met malkande-
al veel schade geleden had; waarom ’tren overhoop , ’t geen de
zeer waarschynelyk, en ook redelyk wasE. Maatschappy het liefste zag; vermits
dat men hem met geld op rekening, enhaar de al te groote vriendschap tusschen
verschot van zyn jaarlyksche erkentenis,die twee niet diende, hoewel hare Edel¬
te gemoet komen zou, te meer, aange-heden zomtyds wel gelast hebben, dat
zien zyn Hongheit met zyne Ternataan-men altyd bezorgen moest, dat het met
sche en Boetonsche Soldaten op Macassarhen tot geen openbare scheuring quam.
tot nader antwoord van Batavia wagtenHoe stil, en gerust, de Koning van
bleef.Ternate ’t nu scheen te hebben, zo had

In ’t jaar 1667. wierd de Heer, van'thy nogtans die rust niemand , dan
Voorst, door den Veldheer, en Zeevoogd.gezag der E. Maatschappy, hem daar in
den Heer, Cornelis Speelman, die dendoor haar groot ontzag houdende, te
13den Maart in Ternate gekomen wasdanken; want anders waren de Terna-
den 14den dier maand ( volgens opontbodtaanen nu nog veel meer tot zyn broeder
harer Edelheden, den 23sen NovemberCalaimatta (die zich nog op Macassar
in ’t jaar 1666 al gedaan) ontslagen, enonthield) dan tot hem, genegen, waar
was in des zelfs plaats, als zestiendeonder de Macassaaren niet weinig werkten.
Landvoogd der Moluccos, op dien zel-Egter schynt 'er tusschen dien Koning,
ven dag weer aangestelt de Heer, Maxi-en zyn broeder, naderhand een beter
miliaan de Jong, met den Titel vanverstand gekomen, en al hunne geschil-
Voorzitter.len, ten minsten uiterlyk, bygelegt te

By ’t aanwezen van den Heer Speel-zyn, gelyk wy onder ’t jaar 1672. uit
man wierden de verbonden der Moluk-de brieven door den Heer opper-Land-
sche Koningen vernieuwt, en ook om-voogd Maatzuiker aan zyn Hoogheit,
trent verscheide zaaken , waar in deen door zyn Hoogheit weër aan dien
Fidorees den Ternataan zeer benadeelde,opper-Landvoogd van Indien geschreven,

nader bepaalt.nader zullen konnen zien.
Gedurende de bestiering van dezenIn’t jaar 1667. den oorlog met den

In ’t jaar Heer is ’er niet veel voorgevallen, danbaldadigen Koning van Macassar, Has-
1667. alleen, dat de Koning Mandarsjah, vansanoddin, uitgebersten, en hy door den
De Ko¬

’t begin zyner regering tot in ’t jaar 1669.Veldheer en Zeevoogd, de Heer, Cor-ning van

Macastar, in de Macassaarsche oorlogen by denrielis Speclman, ock zodanig beteugelt
over- Heer Zeevoogd, en Veldheer, Speel-zynde, dat wy meester van hem, en
wonnen, man geweest, en dat 'er in ’t laatste derzyne landen, op zekere voorwaardenstaat veel

regering van den Heer de Jong een vredeaan den wierden, zo zyn onder andere leden van
Koning tusschen den Koning Mandarsjal, en’t verdrag, toen met hem, en zyn Groo-
van Ter Saifoddien, Koning van Tidore, ge-ten, by ’t zeventiende lid bedongen,
nate af. troffen is.verscheide zaaken, den Koning van

In ’t jaar 1669, den zesten April,Ternate rakende, waar by hy beloof-
quam de Heer, Abraham Verspreet, vande de groote Xoelancezen, en eenige

denBatavia, en verving den 13den Maigoederen , van de Xoela’s na Macassar
vanHeer de Jong, onder den Titelgebragt, of daar verkogt, wederom te

Voorzitter, als zeventiende Landvoogdzullen geven, en zynen voorgewen-
der Moluccos; die den yden Augustusden eigendom op de eilanden, Saleyer,

isin ’t jaar 1671. overleden zynde, zoPantsjano, en op Celebes Oost-kust,
door den Roopman, Kornelis Bartelszenvan Manado af tot Pantsjano toe, als
Marsier, ’t gezag hier tot den 2den Junymede op andere landen, in dat verdrag
in ’t jaar 1672. waargenomen, op welkenonder de verhandeling van de Macassaar-

tyd harc Edelheden weer een nieu-sche zaaken nader te zien, ook volko-
wen Voorzitter, den Heer Cornelismen te zullen laten vaaren.
Franks, als agtienden Landvoogd derIn de twee oorlogen, met den Koning

Man- Moluccos, en te gelyk een anderendarsjahs van Macassar door ons van’t jaar 1667,
Willemtweeden perzoon, den Heer,trouw in tot ’t jaar 1669, gevoert, had Koning

de Ma¬ Gezag-Corput, in plaats van den HeerMandarsjah, zich al vry wat door zyn
cissaar- hebber,

16L..
sche oor-

logen.

Speel-

1

Ternate.

De Heer,
de Jong,
zesn

Land¬
voogd

der Mo¬

luccos.

In’t jaar

1669.

r
russhen

Ternat-

Ti¬

dorc.

De Heer,
Ver¬

sprect,
zeven-

ende

Land-

voogd

der Mo¬

luccos.

Marsier,
Gezag-

hebber¬
In’t jaar
1672.

De Heer,
Franks,

agtiende

Land-
voogd

der Mo¬

luccos,



1672. hebber, Marsier, die na Batavia vertrok,
hier gezonden hebben.

Hoc het in dezen tyd met de zaakenOmstan
van Koning Mandarsjal, zo in opzigtdig be¬

rigt, van de E. Maatschappy, als in opzig

van den Koning van Boeton, en van den
Prins Calamatia, die zich noch al op
Macassar onthield, stond, zullen wy ter
naasten by, zo uit den brief, dien deKoning

Nan- Hecr, Maaizuiker in’t jaar 1672. aan
darsjah Koning Mandarsjah, als uit dien zyn
betrf Hoogheit in antwoord aan dien Heer,
fende

en de Edele Heeren Raaden van Neder-
lands Indien, geschreven heeft, konnen
zien; uit welke ons te gelyk blyken zal,
hoe de zaaken ten dien tyde tusschen

hem, en den Koning van Tidore, ston
den, mitsgaders, hoe zeer hy ten dien

tyde van de E. Maatschappy afgehangen
heeft; niet durvende (hoe genegen hyUit twee

Brieven daar toe ook was) op Batavia verschynen,

ten zy hy eerst uitdrukkelyken last van
daar bekomen had.

Brief van den Heer Joan Maatzui-
ker aan Mandarsjab , Koning van
Ternate

Eze brief komt uit een oprègt en zui-
Brief vanDver genegen berte van Joan Maatzui
de Heer

Maa zi ler, Gouverneur Generaal, en Raaden

van India aan den grootmagtigen, Pa
nng duca Siri Sulthaan Kaitssili Mandarsjah,
Man

Koning vau Ternate. van de Xoela’sdatsjali

Saleyer, Pantsjano, Bangay, Gapi, en

veel andere landen meer , die tegenwoordig
beroomt is boven zyne, en boven alle andere

Vorsten benedens winds, door zyn groot-
hait, en manhaftigheit gevreest en door
zyn zagmoedigheit bemint by zyne onder-
d7anen, den oudsten en getrouwsten

vriend van de Compagnie, aan wien de
groote God vil verleenen allen gewenschten
voorspoet, die men hier op aarde begeeren
kan, en dat de vriendschap zonder vermin¬

dering met de E. Compagnie mag zuiver
blyven, zo lang de Son en Maan aan der

Hemel zullen schynen.
Aan dezen grooten Koning doen de

Gouverneur Generaal, en Raaden van

India hunne hertelyk genegene groetenisse,
met belofie, dat ze zyn Koninklyke Hoog-
heit, en alle zyne nakomelingen zullen
beschermen tegens zyne vyanden.

Voorts laten de Gouverneur, en Raa-
den van India weten door dezen brief, dat

zy van zyn Koninklyke Hoogheit voor-
leden Ooster- Moesson ontfangen hebben
drie groote brieven. Een in de maand van

Mai op den 14den dag, dien de Prins Ca-
lamatta van Macassar herwaarts heeft
gezonden met zyn dienaar, Oravira, om

dat zyn Koninilyke Hoogheit den zelven
op zyn vertrek uit Macassar aan zyn broe
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der , Kaitsjili Calamatta had gelaten.
Een met de Fluit Claverskerke , op den
zysten dag van Juny, en een op den 26sten
October, alle beide uit Ternate, waar
uit de Gouverneur Generaal, en Raa-
den van India, met groote blydschap hebben
verstaan, den goeden welstand van zyn
Koninklyke Hoogheit, en zyn gansche
huis, mitsgaders, dat zyn zoon, Kaitsjili
Calamatta, zou besneden werden; waar
mede de Gouverneur Generaal, en Raaden
van India, de Koninklyke Majesteit veel
geluk toewenschen, en dat by zyn vaders
Koninklyke voetstappen mag navolgen.

Maar ’t was den Gouverneur Generaal.
en Raaden van India, zeer leet, om te
hooren het overlyden van den President,
Abraham Verspreet, om dat bhy verstandig
vas , en kennis bad , om de zaaken van de
E. Compagnic, en de Moluksche Ko-
ningen, wel te bestieren, en om dat zyn
Koninklyke Hoogheit zo ernsielyke ver-
zoekt om een ander bequaam man en ver¬

standig President te mogen hebben, 20
hebben wy daar goede zorge voor willen
dragen, zulks wy daar toe verkoren hebben
een man, die veel jaren in die landen , be-
nedens winds, en ook voor dezen in die

landen van Ternate, en Macassar, de
Compagnie gedient heest, bekent in de
Maleitze Taal, en ervaren in den omgang
der Moluksche volkeren, genaamt Corne
lis Franks, zynde jongst geweest secunde
perzoon in Ambon , maar ten aanvien de
zelve in de landen van Banda, en Amboi-
na, voor den dienst van de E. Compagnie
nog iets te verrigten heeft, zal hy eerst in
de maand Juny in Ternate konnen ver-
sclynen, ondertusschen gaat zyn Huisvrouw
met dit schip vooruit, en terwyl de Koop-
man, Sr. Bartelszen, uit Ternate verzogt
heeft te vertrckken, zo gaat in zyn plaat.
de Koopman, Willem Korput, die mede
een verstandig man is. Uu Koninklyke
Hoogheit word nu verzogt, en mede ge-
recommandeert den voorschreven President
in alle voorvallende zaken te assisteeren,
op dat alle zaken toi het gemeene best van
de E. Compagnie, en den Koning, wel
mogen bestiert worden, waar op de Gou-
verneur Generaal, en Raaden van India,
zich zullen verlaten.

Ons is mede leet om te hooren geweest,
het afsterven van die oude Koninklyke
Vrouwe, Djouw Manira, de welke 2o
hoog al van jaren, door Gods zegen met
zo veel eere , en reputatie in deze wereldt

geleeft heeft, zo dat het niet te verwonde-
ren zy, dat daar over by zeventien Ko-
ninklyke perzoonen, zo wel mannen, als
vrouwen, zo groot een rouwe bedreven is,
waar over wy ook zelf bedroeft waren, en
nog te meer, om dat over bare begravenisse
tusschen Ternate, en Tidore, questie ont-

staan
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1672.
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staan was, zulks de Koning van Tidore,
na veertig dagen, niemand van zynent
wegen op het doodmaal wilde zenden; ook
daar na, als zyn dogter, de Prince
Songarda, quam af te sterven, het zelve
aan uw Koninklyke Hoogheit niet deed
bekent maken; ons aangenaam zynde, dat
evenwel uw Hoogheit dat niet in zyn her-
te bewaarde, maar egter volstandig blyft
by ’t verbond van vriendschap, ten aan¬
wezen van den Admiraal, Cornelis Speel

man, op Macassar tusschen Ternate, en
Tidore, gemaakt, en bezworen, daarde

E. Compagnie uw Hoogheits wysheir, en
vreedzaambeit, doet aan bekennen.

De brief, door uw Koninklyke Hoog
heit na Boeton geschreven, is hier medt
gelezen, en ook al, ’t geen uw Hoogheit
daar meer van bekent maakt, gelyk ook i
zelve ons alvorens bewust is geveest ; zynde
t uw Koninklyke Hoogheit niet te wyten.

dat de Ternataanen, de welke , op t ver
zoek van den overleden Boetonschen Ko-

ning, tot Boeton verbleven waren, zich
niet na bebooren gedragen hebben, en daar

om was t ons aangenaam, dat uw Hoog-
heit den Lieutenant Goepila over de
Xoela ’s en Tamboeko bad gezonden, om
dat volk weg te halen

De Prcsident op Macassar had ook uit

onzen last ginder gestiert eenen Capitein
Cop, die daar Equipagiemeester is
om na die dingen te vernemen, de welke in

de maand Juny tot Macassar weder iste
rug gekomen, hehbende op Boeton die Ter
nataanen niet weër bevonder, zynde eenige
na Ternate met Diparamba vertrokken.
en eenige met Sengadii Motier op Tibore
by Limmanimpa geretireert; en alzo er
tusschen die van Woena, en Tibore, eenige
onlusten waren ontstaan, z° zyn die van
voorschreven Kapitein weër vereffent, en

hebben die volken malkanderen belooft, zi
de een van den ander na dezen ongemal
quam te lyden, malkanderen daarom niet te
zullen bezwaren; maar daar over hunne
klagten aan de Compagnie te doen, en aan
uwe Koninklyke Hoogheit, zynde toen
ook met een Limmanimpa, en die van
Tibore, en Woena, ter degen onderrigt
hoe dat ze zich omtrent die van Boeton
moesten gedragen, gelyk de Koning, en de
Regering van Boeton, hebben aangenomen

voortaan met alle getrouwigheit het Con
tract tusschen de E. Compagnie, Ternate
en Boeton, in ’t jaar 1661. ten tyde var
den Admiraal Speelman, en ten bywezen
van uw Koninklyke Hoogheit, gemaakt
te zullen agtervolgen, waar mede dan alle
verschillen aan weërzyden zullen weggeno
men blyven tot beider gerustheit : want
daar eenigheit is, daar is God. Hier
door vermanen wy den Koning, en Groo
ten van Boeton, met recommandatie,
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dat zy, by coorval van eenige questie, het
zelve na Macassar aan den President zou-
den bekend maken , dat ze bequamelyk doen

konnen, om dat het naby gelegen is. Zul-
lende de Koopman Corput, die dog de
straat van Boeron passeren moet, en ook de

Opperhoofden van ’t scheepje, dat eerst
op Macassar aangaat, en kort daar na

staat te volgen, uw Hoogheit berigten,
hoe het op Boeton, en Pantsjano, toegaat.

Met dat voorschreve scheepie zal de

President op Macassar uw Hoogheit ook
laten weten, al t geen uw Hoogheits ge-
zag aangaat, en boe zich uw broeder.
Calamatta, comporteert; mitsgaders aan

uw Hoogheit ook daar benevens zenden een
rolle van al de Ternataanen, die nog ot
Macassar by Djouw Calamatta zyn, met
hunne namen, als wanneer uw Hooghcit
dan kan laten weten, welke by begeert na
Ternate gezonden, en welke by begeert tot
zyn broeders dienst op Macassar gelaten te
hebben, op dat wy dan daar na 1ot uw
Hoogheits beste genoegen daar in verder
order mogen stellen.

Ook wordt aan den President geordon
neert, dat by Cronghong, en andere
Macassaarsche Koningen, bekent zal ma
ken, hoe de Compagnie aan uw Hoogheit
op hare schuld agtien duizend Ryksdaalders
heeft verstrekt, en dierhalvex zy ten eersten
dienen te voldoen, als daar dan op eenige
betaling volgt, zo zullen wy vorders zorge
dragen, dat het gelt uw Hoogheit ten

eersten worde toegezonden
Uw Hoogheits onderdaanen van Saleyer

zyn nog al wyd en zyd verstroit; ook heb-
ben zy op ’t elland tegen malkanderen zeer
oncenig geweest, hebbende de Galeran onto

zich zeer wederspannig gedragen, zo dat de
President weder gelast had, den zelven te

vangen; maar hy is t ontvlugt.
Nu begon het zich heter te schikken, be¬

ginnende de uitgevekene weder te komen,

2° dat wy hopen, dat de Negryen haast
weder op hun stel zullen geraken, daar wy
den President gelasten wegens uw Hoogheit
goede zorge te dragen op dat uw Hoog-
heit, als de luiden hunne hantering, en
nering, in gerustheit weder beginnen te doen,
weder zyn jaarlyks regt, of Ocdepi, mag
genieten; daar voor uw Hoogheit van
wegen de Compagnie op slaat gelet te
worden ; want de Compagnie zal voor uw
Hoogheits profyten, als voor haar eigen
zelven, alzo zorge dragen, en als, de
Saleyers ook in vermogen zyn schatting op
te brengen, aan Djouw Calamatta, uw
broeder, het profyt van de drie Negryen
worden betaald, en op dat uw Hooghcit
van haare zaaken alle jaren kennis mogt
krygen, zo zal ieder Moesson een van de
scheepen, die wy na Ternate stieren, op
Macassar aangaan, om brieven van den

Pre-
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1672. President, en Djouw Calamatta, mede le
nemen.

Het nederleggen van de geschillen op t
eiland Sangir is mede een goede zaak, zo
dat wy ons verheugen, dat niet alleen de
Foningen van dat ciland, maar ook van
Gorontalo, Limbotto, Tambocko, Li
mau, Mangenitoe, en Tagulande, me-
hunne Grooten op Ternate zyn verschenen,
waar by uw Hoogheit, en haare onder-

daanen op Ternate heeft konnen blyken, hoe
God de Heer des Compagnies, en uwe
wapenen gezegent heeft, en hoe zeer uw

Hoogheits Koniniryk door des Com
pagnies magt en sterkte verbeiert is

En dewyl tot welstand en verzekering
van uw Hoogheit, en haare landen over
het groot Kasteel Orangie, daar de Com

pagnie zulk een grooten last van dragen
moet, goedgevonden is, dat in zyn volko

mene groote te laten blyven, en te degen te

doen repareren, en sterker te moken, ot
dat het uw Koninklyke Hoogheit, en
den haren , dienen mag tot een bescherm

plaats in iyd van nood, zo en willen w
niet iwyffelen, of uw Hoogheit zal aan
dat werk de behulpzame hand door baare
onderdanen bieden

Tot teeken van 's Compagnies ovver
anderlyke vrienischap, en onze hertelyk
grcote 1o-genegenheit, zo worden nu me
dit scheepie de Paauw aan uw Koninklyk-
Hoogheit gezonden diverse onderstaande
goederen, die wy vertrouwen dat aange¬

naam zyn, en met behoorlyk fatzoen zulley

werden ontfangen

16 ellen Groen Laken.

20 dito Carmosyn

16 ellen Groen Hollands Felp.

7 Gebloemde Bethillis Ternataans.

4 dito Cassa Bengala

4° ps. Grove gehloemde Sjavonye.
10 ps. gesorteerde Bengaalle Armo

yne n.

22 ps. Zyde Petoolen.

vat Mom1

2 groote kassen met Rozewater.

En dewyl uw Koninklyke oudste zoon,
de Prins Amsterdam, nu al begint toi

manbare jaren op te groejen, zo word voor
zyn Excellentie byzonder, tot teeken van
de goede gedagten, die de Compagnie over

hem heeft, t navolgende gezonden :

5 el rool Laken.

1 vergulde Snaphaan.

I Ring-kraag.
I Houwer, en

1 Hoed met pluiman
I. DEEL,
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Met vertrouwen, dat die jonge Prins,
uw Hoogheit aliyd zal blyven toedragen de
schuldige gehoorzaambeit, en zich oeffenen
in alle Princelyke deugden

Batavia in 't Kasteel den 15den Fe-
bruary in ’t jaar 1672. Onder stond de
Gouverneur Generaal.

Was geteckent,

Joan Maatzuiker.

Brief van Kaitsjili Mandarsjab, Ko-
ning van Ternate, aan den Heer,
Joan Maatzuiker.

Eze brief werd geschreven uit een
Dopregie en goede genegenheits van Pa-
duca Siri Sulthaan Kaitsjili Mandarsjali,
Koning van Ternate, aan myn vriend d
E Compagnie, en de Gouverneur Gene

raal, Jan Maatzuiker, en alle de Raader

van India, die ’t gebied hebben over de
E. Compagnie, zo boven, als beneden-

winds, die God wil zegenen in deze we-
reld, en over al, waar de E. Compagnie
in India ’t gezag heeft.

Vorders bier na laat Paduca Siri Sul-
chaan aan den Gouverneur Gencraal, en
alle Raaden van India weten, dat de bricf
met de schenkagie, die de Gouverneun
Generaal, nevens de Raaden van india,
gezonden heeft, behouden, en vel heef-
ontfangen, welke Paduca Siri Sulthaan
en alle de Grooten, met verneeging hehben
ingehaalt, en met zolanigen eere, als brie
ven van groote Koningen toekomt; de zel-
ve is geopent, gelezen, en de inhoud wel

verstaan, te weten, dat de Gouverneur, en
Raaden van India , een bequaam perzoon
van goed verstand hehben gekoren, die mede
kennis heeft van ’t land van Molucco zyel
te regeren, met name Cornelis Francx,
om Abraham Verspreet te vervangen, als
nog een perzoon, Willem Korput, in de
plaats van den Koopman, Bartelszen:
die twec perzoonen zyn, by my aangeno¬
men. Nog heeft de Gouverneur Generaal
verzogt, dat ik den President wilde behulp-
zaam zyn op’t land van Molucco, in de

verrigting van de E. Compagnie
Verders maakt Siri Sulthaan bekend aan

den Gouverneur Generaal, en Raaden
van Indie, dat ten iyde , wanneer ik op
land van Macassar was, en gevonnt hebbe,
te gelyk met den Heer Admiraal, Kornelis

Speelman, is 'er een van de Grooten var
Ternate geveest, die hulpe heeft bewezen
aan den Prcsident Abram, en is weder na

Ternate vertrokken, dien ik by den Presi-
dent, wanneer by nog in ’t leven was, ge-
holpen hebbe, en toen Abraliam dond was,

heb ik Bartelszen geholpen.
Ver-

1672.
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Koning.
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Verders schoon de Gouverneur Generial,
en Raaden van India, in hunnen brief niet
hauden verzogt myn hulpe, zoude ik eyter

5in alie billykheit, en zy 't behoort de

Compagnie geholpen hebben, alhoewel myn
voik nu zy niet is, als wel voor dezen. Nog
make ik bekend, ’t verhaal van Ternate,
en Tidore, gelyk in den brief van voorleden
Moesson hebbe gedaan; dog hem is daar
niet aangelegen geveest: want ten tyde als
Paduci Siri Sulthaan Tsjina heeft laten
besnyden, en alle de kinderen van de
Grooten in Ternate, zo heeft Paduca
Siri Sulthaan den Koning, en al de Groo-
ten van Tidor geroepen, en die in Ternate
zyn, dog de Koning was ziek; zo heefi
by der Goegoegoe, Rapitein Laoet, de
andere Koninks kinderen, en al de Groo-

ten, gezonden, die alle in Ternate geko¬
nen zyn, en hebben alle daar gezamentlyk

gegeten en gelrorken, en ieder na zyn wel-
gevallen speeien aangeregt, en dat veertig
dagen, en veertig nagten; daar na hebben
de Grooten van Teinate gezonden, om de
Grooten ven Tidore niTidore te geleiden,

die alle met groot genoegen zyn weder-
gekeert , en tot nog toe geen misnoegen hebben
gesoot.

Verders hebben de Gouvernaur Gene-
raal, en Raaden van India, aan den Pre-

sident op Macassar bekent gemaakt, dat by
Kapitein Kop na Bocton zou zenden,
om de volkeren van Boeton, en Pants;a 1no
te vereenigen. Volgens Contract, by my.
en den Admiraal, en de Koningen en
Grooten van Boeton, gemaakt.

Als mede te vereenigen den Koning To-
suna, den Koning vun Tibore, Lamme¬
nipa, Sengadii Moeda, t geen Paduc-
Siri Sulchaan, en alle de Grooten van

Ternate, aingenaam is geweest om te hoo¬
ren, en houden ons aan ’t Contract.

Dag als ik op Macassar was, dagt ik,
dat Lammenipa geen quaad aan my zou
doen, en ck heb tes en den A-smiraal gezegt,
dat by hem z’u zenden na ’t land Pantsjano
t geen myn voik is, om aldaar de wagt te

houden ; want de Koning van Boeton
heeft niet een grasjc daar op, dat het zyne
is. Ik, en de Admiraal, hebben tegen Lam
menipa gezegt, dat wy niet te luisteren
en niet te doen hadden met de berading van
Boeton, maar dat hy die van Boeton met

vriede zoude laien. Ook heb ik hem ge¬
zonden na Tibore, zo dat het zyn eigen
wil niet is, maur ik, en den Adimiraal,
hebben hem daar gezonden, om te vioynen.
Ik hen zeer verwonderd over den Koning
en Grooten van Boeton, om dat de Ko-
ning Wocha aan my een brief geschreven
heeft, die my Meindert gebriigi heeft

Zo veg; de Koning Woena, na t ver-
trek van Rapitcin Hop is de Kapitcin
Laoet van Boeton gekemen, en herfi 1vec

U K SE
lieden van Pantsjano ven de plaatze Loe-
haja, en een Ternataan, die op Lockve
voonde, te zamen drie perzoonen, weg-
renomen; dog Radja Woena zegt, dat 17
t zelve nog niet gerevengeert heeft, maar
wagt alleen op mya bescheid. Nog heblen
de Grooten van Boeton een bricf aan niy
gezonden, die Jan Papoa gebragt heeft.
waar in by verzoekt, dat Lammenipa in
t land Pantsjano mog: afgaan , waar over
ik zeer verwondert ben, en dat over die

raadslaging van den Koning van Boeton,
als ook van Soegoebosie, Wansitonnia,
Handuca, en Bononca, dat zyn alle ayn
anden, maar voor dees tyi beelden zich de

Koning en Grooten van Boeton in, dat
hy my gelyk is, nog wil ly myn landen
nemen, en ouder zyn gebied brengen. Dog
ik z2l het dit jaar inzien, om dut ik Goe¬

gochoe Lammenipa, Sengadii Moeda.
en den Schryver, met name Tellcboe, die
Kapitein wezen zal, gezonden heb, ten
geleide van den Gezant van den Koning

van Woena, en den Koning van Tibore;
en Kapitein Telleboe heb gezonden, on-
70 dat ciland Pantsjano te woonen, en ik

heb Kapitem Tellcboe belat, dat het volk
van Pantsjano niet na Bocton, iog die
van Boeton na Patsjano veekken ,
waar van il den iisg2 iegevet zien

nog make ik bekent, aat ten tyde van
ouden Koning vin Bocron, die dood is ,
de Goegochoe Eammanipa, en al de
Grooten van Bocron hobben den ouë-

Kapitein Laoet, Kaitsjili Lakasa, Boc-
ton Lajava, en Kaitsjili Tsjiribaja, als
Gezanten na Ternate gezonden, en vor¬
zogt met my te raadslagen over den bystan,
en hulpe, om de plaatze Klensis, en de
inwoonders , die onder hen bohooren , te
vermeesteren, zo hebbe ik met de Gezanten

craccordeert, en beslooten, dat , 2o wan¬

neer de piaats Rlensis verovert vier,
ner iy zou behooren, en z° niet,
enter onder iy zon staan; il hebbe roen

Kapitcin Tellcboc net magt, en itwee
haloepen, na Eoeton gezonden, en daar na

naar Rlensis ; wanneer zy daargekomen zyn,
hebben de volkeren van klensis zich voor

Kapitein Telleboe vernedert, en ouder my
begeven. Egter zoeken die van Boeron t
volk van Rlensis op te rokkenen; dat maalt

Paduca Siri Sulthaan aan den Heer Gou-
verneur Genenaal bekent, en indien ’t volk

van Boeton ieis wille z’ggen uw Ed.
believe liet niet te gelooven; nog mike ik
lickent, manneer il op lacar voode
keli ik Kapitcin Peuite  t volk van
Ternate, gezamenilyk met het voll van
ocla, sterk vyfenzeventig mannen, en
ock volk van saeton Goegoe, en
Lammenipa, dricenzevtinannen, we-
der n1 Bocton g-onden, maer die lo¬
ning, die jongst gestorven  met

Kaitjil

1672.



165 Kaitsjili Lessembata, heest grlast, al dat
voik dood te slaan, en heb ils over dat
quaad doen tot nog toe geen regt gedaan
alzo ik agtervolge en nakome t Contract,
dat op Macassar, en Boeton gemaakt is,
ten tyde dat ik aldaar was te zamen met

den Heer Admiraal Cornelis Speelman,

representerende den Heer Gouverneur
en Raaden van India, en dat uit de naam
van de Prins, en de Heeren Staten, van
wegen de E. Compagnie, hebben zamen
gezworen , Maar als ik 't overdenke, is 't
voorwaar een groot schelmstuk; dog als ik
vederom denke, dat ilc, en hy, vrienden
van de Compagnie zyn, en dat de E
Compagnie zich op hem vertrouwi; maar
ly een vriend van de Compagnie zynde,
gelyk ik mede , wie is de eerste, en de oud-
ste vrien-: dog wy verbinden ons aan t
Contract, te meer , dewyl wy ’t zelve
hebbe bezwooren, en vreeze voor God, en
ik zou voor de andere Koningen , die
Compagnies vrienden zyn , beschaamt
staan, indien il 't zelve brok. Verders

de Heer Gouverneur Generaal, en Raa-

den van India zouden geern ’t groote Fort
Orangie 2° als ’t voor dezen geweest is
weder ophouwen, dat gevalt Siri Paduca
Sulthaan, en alle de Grooten, en is hun
aangenaam geweest ; dog t is als een Thuin,
die verwildert is, en weder te regt gebragi
moet worden; dan zal men daar in plaats
nemen, als te voren, en myn land zal il

viedergeven, als te voren, op dat het Con-
tract niot ver roten worde

Nag maaét Paduca Siri Sulthaan aan
den Gouverneur Generaal, en Raaden

van India , bekent, wanneer mét de bulpe

Sods de aanstaande Ooster Moesson komt,
is miyn wil om op Batavia te komen, om by
myn leven, en voor myn dood, het aange¬
2igt vun den Heer Gouverneur Generaal.

en Raaden van India , nog eens te zien.
alzo vy te zamen oub zyn ; dog ik verzoe-
ke , indien ik niet op Baravia komen mag,

dat het my met een bricfje bekent gemaakt
o

Nog. make ik bekent aa; den Gouverneur

Generaal, en Raaden van India, dat de

President van Macassar, en myn broeder,

Kaitsjili Calamatta , hebben Jan Papoan

in Ternate gezonden, die Goud, en andere
goederen, gebragt heeft van wegen den
Koning van Goa, tot betaling van wegen
de volkeren van Xoela, zeventig Macas-

saarsche thaylen Gouds, een Goude Krits.
een Hasegaay zes Macassaarsche Kleeden,
en duizend Ryksdaalders in Macassaar-

che Maasen, als nog gekogt een stuk Bro-
cade, de waarde van acht Ryksdaalders
de el; maer van ’t Goud, en ’t ander
goed, wist ik den prys niet, daarom ver-
zoek ik aan den President met 't ander

Moesson, dat hem believe ny den prys van
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die goederen te laten weten. De Terna-
taansche volkeren, die op Macassar woonen,
en weggeloopen zyn van dien tyd, dat ik
vertrokken ben, en de volkeren van de

haloep, en hunne wapenen , welker
namen ik op een klein briefje heb gestelt,
verzoeke ik dat my mogen toegezonden wor-
len, maar de oude Ternataanen, die by
myn broeder zyn, als mede, die ik uit
Ternate heb gezonden, om by myn broeder
re woonen, daar mede heeft myn broeder

zyn believen te doen, waar over ik ook een
briefje aan den President, en myn broeder,
heb geschreven.

Voor dees tyd heb il niet anders te zen¬
den, als een Houwer met een uitgewerkte
Schee, met Goud ingelegt, die een Am-
boinees van Pieter Swceris heeft gekogt,
daar na heeft de Amboinees dien van myn
vader Padoeca Siri Sulthaan Modafar,
Djouw Colano Ternate tot een Homagie
gegeven, die ik nu geve aan de E. Com-
agnie, tot teeken, dat ik nog leve , nevens
dezen brief.

Die dezen Houwer brengt, is een Pa¬
poesche jongen, welken ik verzoeke dat
myn vriend met een goede genegenheit believe
aan te nemen, en dat tot een teeken van

vederzydsche vriendschap, en dat voor
altyd.

Onder de regering van den Heer
Landvoogd, Cornelis Franks, heeft de
berg , Gammacanorre, op ’t eiland
Gilolo gelegen (die wy elders te voren
zeiden, dat met die van Ternate, en die

van Mak jan maareen onderaardsch hoofd-

vuur heeft ) ook gebrandt, gelyk dit uit
dezen volgenden brief van zyn Agtbaar-
heit, en den Raad in Ternate, aan den
Heer Willem Maatzuiker, Landvoogd in
3anda, en zyn Agtbaarheits Raad, den

22sten Augusty in’t jaar 1673. geschre-
ven, nader blykt :

7J konnen niet voorby gaan, UE. te
notificeren twee noit gehoorde of be¬

leefde wonderen. Voor eerst, dat Sondag
s avonds, den aosten Mai , de grooteen

hooge berg, Gammacanorre, wel dertier
Mylen van bier, ten meerendeelen in de
ugt is gesprongen , door t welke het 's an¬
derendaags, zynde Pinxster-dag, zo duister
geworden is , dat men byna geen menschen
bekennen kon. Daar was geen kleene aard-
beving mede vermengt, en ’t aardryk, zo
bier, als op Manado, Sjauw, ja Sangir,
en Mangindanao , wel honderd Mylen
van bier, en wie weet , hoe verre wel,
wierd wel met een voet dik assche bedekt.

In zee is ook ongeloofelyk veel er afgesto-
ven, zo dat het Fluitje, de Sandlooper
in ’t henen en wederkeeren na Manado

Tt 2 ver-

1677.

Brief

van de
Heer

Franks.

in ’t jaar

1673.
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verscheide maalen door de asch opgehouden. Niet lang hier na, in ’t zelve1673. 1673.221

en niet in staat geweest is, om voort te 1673. verzogt Koning Mandarzal, an-da
geraken. Ook zyn aan den voet van den dar jah ':men de Hoewamoheleezen , die van '

eock,berg , Gammacanorre, eenige huizen eiland Ceram in Amboina aan 't Hoofd
Nten Negrven, door de swaarte der afsche Kasteel, by den Roodenberg, onder de de 170e

nedergestort Mooren geplaatst waren, aan hem over- a
Het tweede is, dat den 12den dezey C21geven zou ; dog dit wierd door haar-

12as nagts tusschen tien en half elf een Aard- Edelheden den 28sten February des zelven
gen.beving ons schielyk overvallen heeft wol¬ jaars, by haar schuyven aan de Regeering

kers davering zo schrikkelyk geweest is, als van Amboina, uitdrukkelyk verboden,
men gelooft, dat byna oit is geschied, de en afgeschreven
welke zo fel aangroeide, dat de Terna- Ondertusschen begon Mandarsah nu

sn’t jaartaansche berg aan de Suid-kant van onde- al een vorst van jaren te worden, gelyl 1674
ren tot boven toe gescheurt is. Des Konings FankSwy dit klaar uit het laatst van den voor

overlc¬Mandarsjah’s steene huizen zyn onder den noemden brief konnen zien ; zedert
den.voet gestort, stukken van bergen zyn welken tyd ’er ook zeer weinig van

gezonken, en alle pannen-daken, neven- belang tot het einde van zyn leven voor-
verscheide muuren, ter aarde gevallen, en gevallen is; uitgezeit alleen, dat na de
de zee onstelde in dier voegen, dat de dood van den Heer Franks (die den
schepen, hier ter Rhcede leggende, alle 15den Juny in ’t jaar 1674. stierf) de
meenden te vergaan. Daar zyn ook veel opper-Koopman, de Heer Willem Kor- In’t jaar
visschen op strand geworpen met meer 167.pit, by den Raad aldaar als Gezaghebber

illemzeldzaambeden, en, dat het jammerlykste aangestelt, en in’t jaar 1675, den 23sten
Roiput,is, de zelve beving duurt nog tot op heden February, door haare Edelheden negen-
negen¬

toe, ende is hier niet, als een jammerlykt tiendetiende Landvoogd van de Moluccos, met
verwoesting te zien. Land¬den Titel van President, of Voorzitter.

voogd
gemaakt is; maar eer deze tyding in dvo¬En by een nader brief van dien Heer Ternate quam , stierf Koning Man- Juccos.

wierd het vervolg van dien, zelf nog in darsjah in de maand January, na dat hy De dood
de maand van September (dat al vry lang vnzevenent wintig jaaren geregeert hac

Koningis) bevestigt. Hy liet vier zoonen, te weten, Kaitsjili
Mr

Sibori, darsjah.
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( dic1575. Slbori, Prins Rorterdam, Malujoe
by zyn vaders leven Priester geweest is
in ’t jaar 1708. nog leefde, en niet wel
by zyn zinnen was) en den Prins To-
lucco, na.

Hy schynt (zo uit den voornoemden
brief blykt) ook een zoon, Kaitsjili Ca-

telamatta, of Tyjina, genaamt, gehad
alhebben; dog die zal waarschynelyk

by zyn leven, nevens meer andere van
zyne kinderen, overleden zyn, alzo ik
na zyn dood daar noit van heb hooren
sprceken Buiten deze zoonen liet hy
ook twee dogters na, van welke de oud
ste, Bokje, of dc Princes Gamma Lamma,
en de jongste, Bokie Maulonda genaamt
was, van beide welke in ’t leven van

den volgenden Koning meer zal gespro-
ken worden.

Faitsjili In Koning Mandarsjah’s plaats wierd
Sibori, ofzyn oudste zoon, Kaiisjili Sibori (of an-
mster-

ders doorgaans Raitsjili Amstardam of
der

Koning Amsserdam, genaamt) als der-te

g tigste Koning van Ternate op den isten
1 lebruary in ’t jaar 1675. aangestelt,
te

hoewel Saifoddien, Koning van Tidore,

op de oude Ryks-wet ziende, cordeelde,
dat eene Baressi alleen tot de Kroon ge-
regtigt was.

Hy wierd op dien zelven dag ge-
kroond, en bezwoer ool alle de ver-

bonden zyner voorvaderen, met de E-
Maatschappy aangegaan, zeer plegtelyl
op de Punt het groot Bolwerk ge-

naamt; van al het welke hy ook orden-
telyk den Ssten July na Batavia, en na
andere plaatzen, door een Gezant ken-
nis gaf

O1put In dit zelve jaar , waar in ook de
verle- Heer, Daniel Hellemans, hier als Coi-

nCi,
nissaris geveest is, quam de Heer Voor-aH

itter Korput den 154en Juny te steiven,de Ghein

C in wiens plaats de Koopman, Jacob de
hebber. Ghein, ’t gezag voor een tyd waarnam

tot dat men in ’t jaar 1676. te gelyk berigt
Harthou- kreeg van de dood van den Heer, David
2 Hahoer, die in des overleden ’s plaats
twintigs als twintigste Landvoogd der Moluccos
Land

gekoren; dog op de reize tusschen Ma-voogd

der Mo cassar en Ternate den Ssten Mei omtrent
luccos Boero overleden was, den welken men
over¬

den 3osten van die maand in Ternate be¬
seden.

graven heeft.
Daar op nu wierd de Heer de Ghein inDe Ghein

volstrelet dit zelve jaar 1676. opper-Koopman, en
Genag- volstrckt Gezaghebber, door den Heer
hebber.

Antoni Hurdt (die als Commissaris der
drie Oostersche Landvoogdyen in Sep-
tember of October in Ternate quam,
om op alles order te stellen) gemaakt,
en hier ook zo voorgestelt.

Onder alle de Koningen van Ternate
is 'er geen geweest, die verder uitge-
spat, en daar door zich zelven, en zyn
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ryk, meer benadeelt heeft, dan deze
Koning.

Hy was een Vorst, die verstand, en
oordeel genoeg had, zo hy ’t maar wel
voor zich zelven, en voor zyne onder-

zaaten, had weten te gebruiken. Ook
was hy van een zeer miedegaanden aart,
maar te gelyk ook zeer los, en wulps
en, zo hy ’t ongeluk had van een quaad
raadsman te hebben, zeer ligt om te
zetten; hebbende geen zorge over het
oekomende, gelyk hy ook daar door
tot verscheide buitensporigheden verval-
en is.

Hy was geen Tuisscher, nog Speler;
maar een Held in het drinken, in zekere

gevallen baldadig omtrent de zynen, en
zomtyds in de zotte kuren, die hy aan-
greep, onverdragelyk. Zyn zugt tot
net Madat- of Amfioen-drinken maakte

hem niet alleen vadzig, en slaperig
(gelyk ’er dat doorgaans opvolgt) maar
ook zeer wispelturig in zyne minneryen,
die meest met geweldenaryen, en moor-

den, haar einde namen, of meest daar op
uitquamen, gelyk wy hier nog om-
standig zien zullen; hoewel de laatste
van zyne Gemalinnen daar een schot
voor heeft weten te schieten, en middel
te vinden, om voor zyne geweldenaryen,
aan verscheide van zyne vrouwen ge-
pleegt, bevryd te blyven.

Gelyk hy, in zekere gevallen zeer
meégaande, en byna alles inschikkende.
was, alzo had hy weër stuipen van zulk
een trotsheit, en opgeblazenheit , dat
men werk had, om hem daar omtrent
waar te nemen, ’t geen hem dan schie-
lyk, zo men hem niet wel vierde, of

zyne zinlykheit en meening niet te wel
gevat had, van ’t eene uiterste tot het
andere, en van de grootste bezadigdheit
tot oproerige bedryven vervallen deed.

De Koning Saifoddien, en hy, mog-
ten malkanderen niet wel zetten; ook

gaf de eerste ’er dit jaar al een vr
ruwe blyk af, als hy Koning Amsterdam
hem komende bezoeken, de Hof-poort
op Tidore, zo als hy ’er in meende te
stappen, voor ’t hoofd stiet, en ze toe-
sluiten liet; ’t geen hy hem by zeker
reval weer betaalt zette, met zyn touw
stil, en zonder ’t nemen van afscheid,
os te maken.

Niet lang na zyne Krooning zyne
gedagten over de eene of de andere Prin-
ces latende gaan, om daar mede, aan-
gezien hy nu in de twintig jaren oud
was, te trouwen, schoot hem te binnen,
dat Koning Mandarsah nog in zyn leven
al om zyn broeder, Calamatta's, dogter
verzogt had. Zy was een Princes van
veel verstand, van een deftige opvoe¬
ding, en verder gansch niet onbehagelyk

inTt 3

Hoon,
door Sai-

foddin
hem aan-

gedaan

1675.
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in zich zelve, alzo zy ongemeene hoe¬
danigheden bezat, en zich zelve op haa-
ren tyd daar zeer wel van wist te be
dienen.

Wanneer die Koning nu op Macassar
was, had hy de zelve voor zynen zoon,
Kaitsjili Sibori, tegen dat hy in staat zyn
mogt van haar te konnen trouwen, niet
alleen verzogt; maar zynen broeder ook
daar toe gebragt, dat hy hem de zelve
volkomen toezeide.

Deze Princes, in ’t gemeen Dain
Rooze genaamt, quam door verscheide
andere tusschen-vallen (behalven Man-
darsjah’s dood) in’t jaar 1676, aan een
Macissaarsch Prins, zonder dat Koning
Amsterdam dit wist, te trouwen, die in
dit zelve jaar haar den Bsten July zeei
plegtelyk van zyn Oom, den Prins Ca-
lamiatta, door een Gezant verzoeken, en

zeer kostelyke geschenken van Goud, en
Siver, aan zyn gewaande Bruid 'er ne
vens gaan liet.

De Prins Calamatta weigerde hem de
zelve, en gaf tot reden, dat zy niet al-
leen al eenige maanden aan een Macas
saarsch Prins uitgehuwelykt, maar ook
al by hem swanger, en dat dit alles ver
oorzaakt was, om dat hy niet eer na
haar omgekeken, en zich zo weinig aan
haar gelegen had laten leggen.

Het was zo verre van daar, dat dit
zyne genegenheit tot deze Princes eenig
zins zou hebben doen verflaauwen, dat
hy in tegendeel, tegen alle gedagten
aan, daar in zeer bestendig bleef, zeg
gende haar te willen hebben, en ook
middel te weten, om dien Macassaar-
schen Prins te doen afstaan, en ze aar

hem over te geven; dog hoe zy by hem
gevaren is, zullen wy aanstonds zien.

Pas te voren had hy, door dit nieuw
vyer ontstoken, de Princes van Taboecar

(een ryk op ’t eiland Sangir, niet verr-
van Ternate gelegen) aan den Koning
haren vader, weer te huis gezonden,
geen andere reden van dit zyn doen ge
vende, dan dat de Ternataanen zeer boos
in den aart zynde, hy de zelve by zyr
afwezen (aangezien hy op een togt ging
aan hun niet vertrouwen dorst ; dog
hy vergat voor altyd ze weer te ont
bieden.

De voornaamste zaaken egter van eeni-
ge opmerking, in het leven van dezen
Koning, zyn voorgevallen zedert het jaar
1677, na dat de Heer, Robbert Pad
brugge, op den yden April daar quam,
en nog dien zelven dag als eenentwintig.
ste Landvoogd der Moluccos, in plaats
van den Gezaghebber de Ghein, aangestelt
wierd; welken Heer de Heer Padbrugg
ten eersten met een Sloep over Amboina
na Batavia zond.

UKS E

Met dezen Landvoogd heeft de Koning
Amsterdam eerst in een zeer groot ver-
trouwen geleeft, dat zo verre ging, dat
hy nog dit zelve jaar met hem een om-
indsenen togt door zyn gansch gebied
gelyk wel op meer andere jaaren, gedaar
heeft. Maar-'t en duurde niet zeer lang,
of daar rezen geschillen tusschen hen,
die egter al voor den tyd van dezen
Landvoogd my toeschynen gesmieedt, en
in zyn tyd, als toen ryp zynde, uitge¬
bersten te zyn.

Daar zyn ’er die meenen, dat de Heer
Padbrugge zich by zekere vrolykhcit met
dien Koning ingelaten zou hebben, om
van den zelven, viy wat beschonken
zynde (waar op hy zomtyds zeer moedig
was) een stuk lands in Ternate te ver-
zoeken, en dat de Roning, niet weten-

de wat hy deed, hem dat in die dron-
kenschap wel belooft, maar dat Ly,
ontnugtert, en van zyn Ryks-grooten
gewaarschuwt zynde, dat hy dat land
niet kon, nog mogt weg geven, zonder
zich zelven, en zyn ryk, daar by mer-
kelyk te benadeelen, het zelve niet na-

gekomen, en aan dien Heer zyne ont-
schuldiging daar over met behoorelyke
redenen, verzogt heeft.

Hier uit nu meenen zommigen, datde

Ternataansche oorlog , van welken vy

aanstonds brceder spreken zullen ge¬
sproten, en dat de Heer Paabrugge 20

verre vervallen zou zyn, dat hy in

haastigheit , dien Vorst een slag in het
aangezigt gegeven zou hebben; ’t geen
men zegt dat die Koning voor een tyd
opgekropt, en daar na, by openbaren
afval, gewrolen heeft.

Het is zeler, dat dit gansch verhaal
een ongegronde leugen, en zulk een
verdigter geenzins van de waarheit der
zake, nog in opzigt van den Heer Pad-
brugge, nog in opzigt van de ware reden

dezes oorlogs, onderrigt is.
De Heer Padbrugge was er de man

niet na, om van een minderen, il laat
staan van dien lossen Koning, het aller-
minste te eisschen.

Hy was gansch niet inhalende, of
schraapzugtig, gelyk wel andere Land-
voogden (zo men hen nageeft) geweest
zyn; maar in tegendeel een Heer, die
lieden van diergelyken aart verfoeide, en
die in zyne bestiering zulke dienaren,
die geerne van anderen trokken, of zich
ligt omkoopen lieten , ten uitersten

gedwarsboomt, en in tegendeel veel
liefde voor onkreukbare dienaars gehad
heeft, buiten dat hy ook bewwzen van
zyne onkreukbaarheit, wanneer hem al

vry veel Goud, en, op zekeren tyd eens,
zo veel, als de misdadige swaar woog,
aangeboden wierd , gegeven, en daar
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Wy zullen wel heter van de waarhieitdatdoor 20 vecs roem verdient heeft,
der zaaken onderligt worden, als wyLugeen imensch, die hem kende, aan
maar voortgaan met cenige nadere blykenge¬slegt een verhaal geloof kan, of zal
van den imborst van dezen Prins, mits-ven, nog in opzigt van ’t verzoeken var
gaders van ’t uitbersten van zyn lang te70 een stuk lands, en nog minder in
voren bedagt voornemen tot den oorlogoprigt van daarom aan zo een vermogenc
met ons, te geven.Prins een slag in ’t aangerigt te geven; Hy was een Koning, die, bloedwaaro het om verscheide redenen geen
dorstig en wreed van imborst, 'er zee-wederlegging waardig is, als zynde vol-
weinig werk af maakte, of hy eenkomen verdigt.
mensch om ’t leven brengen liet. Ja hyet is zo verre van daar, dat die Heei
ontzag in dit opzigt oolc zyn cigerdezen Koning cenigzins zou hebber
vrouwen niet, en zy waren ’er, als hemtragten te benadeelen, dat die Konins
de nulken in ’t hoofd quamen, niethet in tegendeel alleen dezen Heer te
meer, dan de allerminste van zyne onderdanken lieeft, dat hy in ’t jaar 1680
danen, van Levryd.door de wapenen der E. Maatschappy,

Na dat de Princes Rooze met hemnog een nieuwe Paerel aan zyn Kroor
getrouwt, en eenigen tyd by hem ge-geregen heeft, en meester van het ciland
weest was, wierd hy haar moedc, enSjauw (niet verre van ’t eiland Sangir
zogt van toen af maar middel om haar tegeworden is; waar op hy ook zo trot
dooden; dog zy, dit in tyds merkende,wierd, dat, daar hy te voren maar vier
nam met eenige van hare Slaven de vlugtSonneschermen van Staat had, hy es
na Macassar, en on-quam zo zyne moord-zedert vyf gevoert heeft. Ook heeft die
dadige handenHeer veel volkeren op de kust van Ce-

Daar na trouiwde hy met de weduwelèbes, en vooral die van Gorontale, en
van een Chiaees, wclkc weduwe eenmeer andere aldaar, van hem bevorens
zoon had, die met een vrouw getrouwtafgevallen, weër onder zyn gehoorzaam
was, die wel koit van gestalte, maarheit gebragt, gelyk hy ook van die lan-
anders byzonder fr besneden vn ann-den den 3den Maart in’t jaar 1678. aan
gezigt, en zeer aangenaam in haar bi-de E. Maatschappy met Brief, en Zegel,
wezen was. Na dat ly met die noduir-oplragt gedaan heeft.
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nu weer eenigen tyd getrouwt geweest
was, begon hy haar mede wais te wor-
den, te meer, dewyl zyn oog op deze
vrouw zyns voorzoons, dat fraai, en
aardig wyfje, gevallen, en hy immers zo
veel door haar verstand, als door haan
wezen, betoovert was.

Om nu van zyn vrouw ten eersten
ontslagen te raken, gaat hy met haar op
zekeren tyd in 't Bad (een verfrissing,
van welke de Mohammedaanen daar, en
elders, zeer veel werk maken) en bragt
haar zeer moordadig in 't zelve om ,
voorgevende , dat zy, eer men haar
had konnen helpen, verdronken was,
om ’t welk te meer schyn te geven,
hy zelfs toen hy al vast wist, dat zy
dood was, wel sterk om hulp geroepen
had

Zo ras was hy van haar niet verlost,
of hy liet ook haar zoon behendig om
hals brengen, en trouwde des zelfs we-
duwe kort daar aan.

Gelyk hy nu bloed-dorstig tegen zyn
eigen onderdaanen en tegen zyn eigen
vrouwen was, alzo was hy ook zeei
wispelturig, en met quade aanslagen te-
gen de dienaaren der E. Maatschappy,
zo in Amboina (waar op hy nog groot
regt zeide te hebben) als in Ternate,
bezet.

In’t jaar 1680. zag men van het eerste
onder de regeering van den Heer Land
voogd, Robbert de Vica, een zeer ge-
vaarlyk bewys.

De voornoemde Koning had eenen
Pati Lima, een Ceramschen Moor, als
zynen Gezant, of Gevolmagtigden, met
een brief aan alle de Mohhammedaansche

ingezetenen op de eilanden van Amboina,
en, voor al, aan die van de kust Hitoe,
en van Boero, afgezonden, hen noodi-
gende, zo uit kragt van hun Geloove
hen by Mobbammed bezweerende) als

uit zyn oud regt op hen als hun Vorst,
dat zy alle de Hollanders afvallen, hen
vermoorden , en zich aan hem overge-
ven, of hem als hunnen Koning erken-
nen wilden.

Met een woord moet ik van dezen

Pati Lima nog zeggen, dat hy maar een
oog, en ook een zeer onstantvastig hart
had, alzo hy van Mohhammedaans al
cers Christen, en daar na, om in de
gunst van dezen Koning te geraken,
wecr Moishammedaans geworden was.

Met deze boodschap nu had hy zich al
cp Manipa, Boero, en op meer andere
plaatzen begeven, daar liy met zeer veel
bewyzen van eere ontfangen was.

Gelyk nu onder de Mobhammedaanen

het bewind der zaaken meer by de
Priesters, dan wel by de Koningen,

Orangkajen, Pati’s, of andere Grooten,
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is, alzo waren zy het ook die deze gan-
sche zaak voornamentlyk bedisselden
onder welke op de kust van Hitoe een
Mohhammedaan, Hassau Soeleyman ge-
naamt, uitstak.

Deze man, bevorens Priester geweest,
had dit ampt wel daar na aan zyn broeder
Moavia afgelegt; dog was te dier tyd
nog al eenigzins in bediening, en hoewe
hy voorgaf nu niets meer te willen we-
zen, zo was hy, buiten den zegen van
zeer veel tydelyke middelen te bezitten
die gene, die alleen meer bestier op deze
kust had, dan alle de Priesters, Konin-
gen, en Vorsten te zamen, daar rondom
gelegen, zodanig zelf, dat 'er geen zaak
van belang by hen, zonder dat zyn adem
bevorens daar over ging , beraadslaagt,
of ten einde gebragt wierde

Hy was zeer loos, doortrapt, en om-
zigtig in alle zyne handelingen, lieftallig,

beleeft, en vlciende in zyn ommegang
met de Hollanders, en zo geëerd onder
die van zyn geloof, dat zy hem byna,
als een Heilig handelden. Ja il heb zelf
gezien, dat zy met cerbiedigheit een
Sapa, of ’t uitkaauwzel van een Pinang
die hy gegeten, of uitgezogen had, en
uitspoog, als iet heilips van den grond
opraapten, en in hunnen mond staken,
om dat op te eeten, en daar by de 2g-
ting , die zy voor hem hadden, te
tOOnC

Wanneer nu Pati Lima op de kuft

van Hitoe gekomen was, en zich by
dezen Hassan aangegeven had, beschikte
deze laatste de zaak zodanig, dat deze
Gezant, een brief, ten bewyze van de

eerbied, die zy voor den Koning van
Ternate hadden, op een Silvere schotel,
met een geele Zyde Neusdock (welkc
koleur by hen de Koninklyke is) bedelt,
onder een Zyde geele Quijasol, ofSonne-
scherm, ingehaalt, en verder zo in hun-
ne Masligit of Mesdiid, zynde de Temi-
nel der Mobhammedaanen) op Hila ge-
bragt wierd

Aldaar wierd die brief geopent, gele-
zen, en over des zelfs inhoud door alle

de Mohhammedaansche Vorsten, Pric-
sters, en Grooten van die kust, uitdrul-

kelyk daar toe te zamen geroepen, ge-
raadslaagt, en heimelyk by de zelve be¬
sloten, ’t verzoek van den Koning van

Ternate, hoe gruwelyk ook in zich zel-
ven volslagen toe te staan, dat is, alle
de Hollanders, die zich te dier tyde in
Amboina bevonden, op de beste wyze,
en hoe eer hoe liever te vermoorden , en

zich dus geheel en al van hun te ont-
slaan.

Een geval, ’t geen ons den aart van
dezen Koning, en te gelyk ook van de
Hitoëezen, zecr levendig vertoont; hoe-

wel
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1680. wel 'er onder die quaden nog egter altyc
cenige goeden te voorschyn gekomen,
en gevonden zyn.

Onder al deze Mohhammedaanen nu,
Het

met plegtelyken eede op den Coraangeen de
Orangka daar toe bezworen, was ’er maar eer
Hea¬ Orangkaja, of Landvorst, die, niet ont-
lessi uit

aardende van zyne voor de E. Maatschap-
brengt.

py getrouwe voorvaderen, zo veel liefde
voor de Hollanders had, dat hy, zo ras
de vergadering, om alle vermoeden weg
te nemen, by nagt belegt, ten einde
was, aanstonds aan de Schildwagt, die

voor de Pagar, ofvesting van ’t Opper-
hoofd op Hila, Iaae van Thye, de wagi
had, verzogt dien Heer, schoon ’t zo
laat in de nagt was , vermits de zaak

geen uitstel lyden kon, te spreeken
De Schildwagt bezorgde ten eersten

dat het Opperhoofd daar van kennis
kreeg, die dezen Orangkaja Healessi ter-
stondt liet binnen komen, om de reden

van zyn komst te weten, alzo hy wel
denken kon dat die van veel belang
WaS

De Orangkaja openbaarde hem , dat
Pati Lima met zo een brief gekomen, en

wat 'er in hunnen raad by de voornaam-

sten, zonder dat men ’t hen nogtans
klaar bewyzen kon, over des zelfs in-
houd was besloten, en voegde 'er by, dat

voornoemde Hissan de voornaamste was,
die de hand in deze zaak had; dat, in-
dien hy (Opperhoofd) ten eersten in de

weer was, hy dezen Pati Lima gemak

kelyk in handen kon krygen, en alzo de
geheele zaak buiten hem ontdekken
maar zo hy sammelde , dat die Schelm
dan aanstonds na andere dorpen, en na
een ander eiland itond te vertrekken.

Het Opperhoofd, dit hoorende, en
gevaar, waar in al de Hollanders var't

deze Landvoogdy waren , voor oogen

ziende, stondt geweldig verzet; maar
vooral, toen hy hoorde, dat Hassan het
gansch bestier van dit werk had, zo, om
dat hy zyn goede vriend was, als we
voornamelyk , om dat hy door dezen
Hassan (zo men zegt) veel geld op t
Nagel-gewasch aan anderzins onvermo

gende inlanders gegeven had, waar voor
dezen Hassan borg gebleven was; eer
zaak, die al de Opperhoofden van dat
gewest in volgende tyden gedaan hebben.
vooral op dezen Hassan, zo om zyn
groote middelen, als om zyn aanzien
onder den inlander, ziende.

Hier stond nu het Opperhoofd, door
eigen belang vervoert, radeloos, niet
wetende, wat hier in te doen. Liet hy
Pati Lima vatten, zo kon hy Hassan
niet verschoonen, en dan was hy zyn
geld quyt, om dat Hassan daar by, na

oogenschyn, ’t leven, en al zyn goede-
I. DEEL
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ren, stond te laten, en hy alzo ook het
zyne daar by te verliezen, aangezien dat
Opperhoofd, na Hassan ’s dood, van die
zaak, dewyl het op zware straffen ver-
boden is, geld op het Nagel-gewasch te
geven, niet zou hebben aurven reppen,
ten ware hy zyn bediening, en plaatzing
aldaar, nog daarenboven had willen quyt
zyn.

Hy gaf dan den Orangkaja Healesst tot
antwoord, dat men zo voorbarig niet
zyn, maar die zaak eerst wat nader moest

onderzoeken; dat Hessan van veel aan-
zien onder hen, en zeer loos was wes-
halven het hem aan geen ontschuldigin-
gen, en voorwendzels om ’er zich uit te
redden , ontbreken, en men alzo aan
hem niets zou hebben , ten ware dat
men, wat tyd tot een naauwkeurig on-
derzoek van de zaak nemende, het werk

wat wisser, en zo klaar nam, dat 'er
voor hem, nog voor Pati Lima, niet uit
te springen was.

De Orangkaja Healesst, die zich met
reden inbeelde, de E. Maatschappy met

deze bekendmaking een uitnemenden
dienst te doen, stond niet weinig over
dit antwoord van het Opperhoofd ver-
zet, en wel voelende , waar hem de

schoen wrong, te weten, om Pati Lima
tyd van volkomen weg te raken te geven.
Hassan, of liever zyn geld, met eenen
te behouden, en hem, Healesst, daar na
alle bewys ten lasten van Hassan, of
Pati Lima, te benemen; gaf hem tot
antwoord ; dat, zo hy Pati Lima niet

ten eersten liet vatten, hy zekerlyk daags
daar aan van de kust Hitoe al vertrokken,

en alzo buiten zyn bereik zou zyn;
weshalven hy hem ernstig verzogt, hier
mede niet te sammelen, zeggende dat hy
anders van voornemen was zich na de
hoofd-vesting Victoria by den Heer

Landvoogd te begeven, en hem deze
geheele zaak in hare omstandigheden
bekent te maken, wanneer hy ’t immers
niet zou konnen verantwoorden, met

20 gevaarlyken zaak zo gesammeld te
hebben.

Het Opperhoofd, wel ziende, dat hy
hier pal gezet, en die zaak, zo by hier
tyd verzuimde, voor hem onverantwoor-

delyk zou zyn, behalven dat hy zelf
mede in ’t uiterste gevaar van zyn leven
was, zei dan eindelyk, dat hy ten eersten
bezorgen zou, dat Pati Lima gevat, en
in verzekering gebragt wierd.

Hy talmde egter nog tot daags 'er aan,
eer hy na hem zoeken liet, en toen be¬
vond men, dat hy zich al van de kust
van Hitoe na een andere landstreek bege-

ven had, en aldus al eenigzins buiten zyn
bereik geraakt was.

DaarVy
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Daar op gaf hy er den Landvoogd ten

eersten kennis af, die hem aanstonds na-
chryven, en, na veel moeite, op Ha-
toewana, een dorp op ’t eiland Honimoa.
nog tydig vatten liet, van waar hy na
de vesting Victoria op Ambon, geboeit
geornaos waert.

De Landvoogd stelde, uit vreeze voor
eenige opstand, order op alle zaaken,
vergaderde den Raad by een , ondervraag-
de dezen Pati Lima, en bevond, zo uit

zyne belydenis op de Pynbank, als ook
buiten pyn en banden, maar, voor al,

uit den brief, die nog by hem, en met

een swagtel op zyn buik gebonden, ge-
vonden wierd, het gansche geval net

zodanig, als het van Healesst was opge-
geven, namelyk, dat hun besluit, vol-
gens ’s Konings verzoek in dien brief.
was, op eenen dag, en op een en ’t zel-
ve uur, alle de Hollanders in Amboina
om hals te brengen.

Na dat nu alle deze zaaken zo klaar,
als de dag gebleken waren, zo wierd
deze schelmze Moor door den Raad van
Justitie in Amboina gedoemt, om eerst
gerabraakt, en gevierendeeld te worden.

Daarbeneven hield zyn vonnis in, dat
hem ’t hart uit het ligchaam gerukt, in

zyn aangezigt geslagen, en zyn vier dee-
len op die plaatzen, daar hy den meesten
ingang gehad had, verdeelt zouden wor-
den; gelyk dat volkomen omtrent hem
uitgevoert is.

Voor zyn dood wilde hy weer Christen
worden; dog als hy vernam, dat het
hem niet helpen zou, om in ’t leven te
blyven, zeide hy dat hy dan liever Mo¬
hhammedaans sterven wilde.

Dog men heeft zich niet konnen ver-
wonderen , hoe Hassan Soeleyman, die dit
gansch werk zo bedisselt, en zo groot
een hand in 't zelve gehad hadde, zich
hier uit heeft konnen draajen, om niet
mede als de grootste Verrader openbaar
gestraft te werden ; dog het is zeer
waarschynelyk, dat het belang van ’t
Opperhoofd (daar zeer waarschynelyk
ook de Landvoogd, zo men meend, zyn
deel in had) en zyn groot geld, met
verstand in zulken hoogen nood op de
regte plaats gebruikt, hem hier uit ge-
red, en aan den Landvoogd vooral

grond gegeven heeft, om hem geheel
buiten ’t spel te houden, voornamelyk
door ’t swaar gewigt van zyne redenen
hier toe overgehaald zynde.

In Ternate nogtans rechtte deze Ko-

ning een veel grooter spel, en ’t geen
ook van langer duur geweest is, aan-

Ten tyde dat de Heer, Robbert Pad-
brugge, daar Landvoogd was, had hy in
’t jaar 1680. dien Heer, met de voor-
naamste dienaaren der E. Maatschappy
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met alle hunne vrouwen op een zeer
groot Avond-maal in zyn Paleis genoo
digt, met een vast voornemen, van alle
de mannen om hals te brengen.

De Landvoogd, hier af onbewust,
gaat met zyn Gemalin, en dogter, ne
vens alle de Raadsperzoonen, en hunne

vanvrouwen, daar na toe, en wierd
Bokje Gamma Lamma, ’s Konings oudste
zuster, ontfangen.

Zy was een zeer verstandige Princes,
die zeer loos, en by den Koning ook zo
gelieft was, dat hy niets, buiten hare

berading, ondernomen zou hebben. Ook
was zy, voor een Ternataansche dogter,
al zeer fraai besneden van aangezigt,
uitnemende blank, byzonder lieftallig,
en edelmoedig; maar, in zekere geval-
len, wat bloeddorstig, en oproerig

Het eenige, dat haar wat misstond,

was, dat zy te grooten boezem had, die

van geen behoorlyke evenmatigheit met
de verdere deelen van haar ligchaam was.
In schyn was zy een groote vriendin van
de Hollanders, en had ook ’t verstand,

om dit veelen , dog niet allen, te doen
gelooven.

De maaltyd was in het Paleis van den

Koning, onder het geschut van le

vesting Orangie gelegen, aangeregt, en

alzo alle de voorname bedienaars dei E

Maatschappy in die vesting woonen, zo
suurde het niet lang, of alle de Gasten
waren daar by een; dog de Gemalin des
Landvoogd ’s, en die van de andere leden

an zynen Raad, waren zo ras van die

Princes niet ontfangen, of zy hadden
eenparig op haar aangezicht een onge-
meene en ongewoone ontsteltenis, die
haar allen zeer wonderlyk te voren quam,

vernomen.

De reden van de zelve was, dat haar

broeder haar deze geheele zaak voorge-
dragen, en zy hem die ten eenemaal,
zonder hem nogtans te konnen overre-
den, afgeraden hebbende, nu in dien
angst was, wat 'er van dit vermoorden
der Hollanders, dat by hem vast stond,
komen zou, zonder dat zy, uit vreeze
dat haar broeder haar dan zelf niet ver-
choonen zou, iemand van al deze Gasten

daar iet van zeggen, of hen ook voor
hun zo kort aanstaande dood ’t allermin-

ste waarschouwen dorst; dog ik geloove
dat zy meer in vrees voor hem, en haar

zelven, zo ’t mislukken mogt, als voor
de Hollanders geweest is

’t Was dan geen wonder, dat zy niet
beletten kon, dat des Landvoogd ’s Ge-
malin’s dogter, en andere , deze hare

groote ontsteltenis des gemoeds bemerk-
ten, en met veel reden (zonder egter
iets te vragen) daar uit besloten, dat-

haar op dezen Maaltyd eenig zonderling
ge-

1680
en

Maaltyd

in Terna-

te, met

voorne-

men om

de voor

raamste

Hollan-

ders te

ver moor-

sen.

In ’s Ko¬

n65
Paleis

aange-

regt.

Door den

Heer

Padbrug-
ge nog

ydig

ontdekt

en ver-

delt.



AAKEN.

a, a P
a a

gevaar nakende was, waar af zy haar de Prins van Orangie, met verzoek aan1680
man, en andere, zo behendig, als doen den Landvoogd, dat hy zyn wagt ge-
lyk was, kennis, en daar by gelegenheit liefde te belasten van gezamentlyk daar
gaf, om yder (gelyk met veel omzigtig op met een eer-schoot, ter eere van dien
heit geschiedde) op zyn hoede te zyn. Prins, eens los te branden, met voor-

Hoewel men nu de zaak vaststelde, nemen om, zo ras de wagt los gebrand
en vrecsde, zo dorst men nogtans niet zou hebben, den Landvoogd, en al de

aan den Koning laten blyken asten met zyn wagt, die dan buiten
Men ging dan op zyn verzoek, en of staat van verdediging zou zyn, schielyk

dat van de Princes, aan tafel, maar de te overvallen, en (gelyk men daar na
regte vreugde en was by geen van de klaar ontdelet heeft) om hals te brengen
Hollanders, en hunne vreeze nam mer Zo ras de Koning dit verzogt had,
kelyk door cen verzoek van den Koning rook de Landvoogd nog meer lont, en
toe, ’t geen hen in hunne gedagten, var gaf hem derhalven, zonder egter iet te
dat 'er wel zekerlyk iet gevaarlyks op laten blyken, op een vriendelyke wyze
handen was, bevestigde tot antwoord, dat men ’t onder de Hol-

De Landvoogd, uitgaande, heeft al landers noit voor een manier had, dat,
tyd een wagt van tien Soldaaten , en in zo een geval, de wagt van een Land-
cen Corporaal by zich, in welker mid voogd los brandde; maar dat 'er wel een
den, de helft voor, en de andere helfi eer-schoot met een of meer Prince
agter hem, zo tot staathouding, als tot stukjens, Bassen, of iet diergelyks gedaan
verdediging van zyn perzoon, gaande, wierd; en dat zyn Hoogheit derhalven
hy gewoon is openbaar te verschynen. hem hier in geliefde te verontschuldigen,

Deze wagt had de Landvoogd agter als zynde een zaak, die hy niet doen
zich, zo hy aan tafel zat, gezet, en een mogt, en ook noit, by eenig onver
tecken gedaan, van wel op hun hoede te wagt voorval, dat hem, of den Koning,
zyn, en op een wenk van hem wel te over komen kon, zou konnen verant-
passen. woorden

Na dat men nu eenigen tyd gegeten, De Koning hield nogtans met veel
en gedronken had, stelde de Koning een ernst aan, om, waar het mogelyk, den
voorname gezondheit in, te weten, die van toe te bewegen; maarLandvoogd hier
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verzogt zeer ernstig met zyn grooten endic sloeg dit nogmaals op een vriendelyke
gevolg in de vesting te komen, en denwyze af, en deed ondertusschen zyn
Landvoogd tot in zyn huis te brengen.Gemalin, en dogter, op een zeer be¬

De Landvoogd daarentegen zeide: dathendige wyze een nader teeken, dat zyn
het al laat in den nagt, en by hen geendogter, die wel meer overvallen, of

flaauwtens, onderhevig was, zou vein- manier was, ’s nagts zulken gevolg in de
zen misselyk te worden, en van zich vesting te laten, maar geliefden zy by dag
zelven te vallen, gelyk zy dat zo wel- te komen, of de Koning alleen met den

Landvoogd mede te gaan, dat het hemvoegelyk, en natuurlyk in 't werk stelde,
aangenaam zou zyn.dat het een algemeene ontsteltenis op dit

maal, en aan den Landvoogd (diens Dit laatste sloeg de Koning af, en
eenige dogter op een rust-bed moest te was daar over eenigzins gebelgt, vragen-

de den Landvoogd, of hy dan eenigehuis gebragt worden) gelegenheit, en
een onwedersprekelyke reden gaf, quade gedagten van hem had: waar opom

de Landvoogd zeide, niets quaads vanzyn afscheid van zyn Hoogheit, dewyl
hy nu dog geen vreugd hebben kon, te zyn Hoogheit, of zyn gevolg, te den-
nemen; gelyk hy dit ook, den staat van ken; maar dat het niet in zyn vermogen
deze jonge Juffer ziende, toestond, ver- was, zo grooten menigte ’s nagts in de
zoekende alleenlyk, dat hy den Land- vesting te laten komen, om dat de Hol-
voogd na de vesting zoude mogen ge¬ landers dat noit, daar vestingen zyn,
leiden. toestonden, en hy, als andere Land-

By ’t vertrek van den Landvoogd, en voogden, gehouden was, zonder aanzien
zyn Gemalin, om haar dogter te her- van iemand, de order van zyn Heeren
stellen, en alle hulp toe te brengen, zo en Meesters te volgen; waar op hy, en
konden al de andere Hollanders, zo van ’t gansche gezelschap, afscheid van den
wegen de eerbied, die men een Land- Koning, en zyn Grooten, nemende,
voogd, en zyn Gemalin, toedraagt, als na binnen ging, en aanstonds op alles
uit vreeze voor zich zelve, niet nalaten, behoorlyke order stelde.

zo mannen als vrouwen, zyn Agtbaarheit De Koning, die over ’t mislulken van
te huis te brengen, en tot zyn wooning zyn aanslag (die nu wel eerst begon ui-
in de vesting te vergezelschappen, om te bersten, maar waarschynelyk tegen de
onder die gunst dan ook in de zelve te E. Maatschappy al voor zyn Kroonin-
blyven, en met een van den Koning af- scheen ontworpen te zyn) ten vollen
scheid (gelyk zy ook deden) te nemen. misnoegt, en niet min gebelgt was, over

Het verzoek van den Koning, om den dat men hem, met zyn gevolg, niet in
Landvoogd te huis te geleiden, kon de de vesting had willen laten komen, gaf
Heer Padbrugge niet wel weigeren, en twee of drie dagen daar aan al blyken,
derhalven vergezelschapte zyn Hoogheit dat hy niet goeds met de E. Maatschap-
hem, maar met zulk een stoet van Ter- py, en hare dienaren, in den zin had.
nataansche Grooten, en vorder gevolg, Men vernam dat eerst aan ’t vermoor-
dat zy, zo men hen in de vesting gelaten den van eenige Soldaten, die, gewoon
had , de Hollanders veel spel zouden zynde, water te halen, bevonden wier-
hebben konnen maken, of immers hen den door Ternataanen om hals gebragi
nog veel reden van vrees voor cenig on- te zyn. Ging 'er een Soldaat of twce in
gemak geven. 't bosch, zy quamen niet weër te voor-

De Landvoogd, voor de vesting ge- schyn, en men vond daar na hunne
komen, wilde zyn afscheid van den Ko¬ lyken.
ning, en zyn gevolg, nemen; dog die

VYFDE HOOFDSTUK.

EKoning neemt zelf met zyn Grooten (uitgezondert drie voorname, die by ons
overkomen) de vlugt. Die worden zeer wel oathaalt, en na Bataria verzonden.
Wat de Princes van Gamma Lamma doet. Des Landvoogds bedryf daar op. In 't
jaar 1681. Des Konings brief aan den Koning van Mangindanao. Hy word vor
zyn eigen volk aan ons verraden. Hun vooraemen, om hem te dooden. Door den Land-
voogd belet. Hoe by gevangen genomen werd. De Landvoogd trekt mot een vloot ia
Manado, Tontoli, &amp;c. om de volkeren den eed te doen verniewen. Een Stecrt-ster
verschenen. Kromhuizen’s verrichting. Padbrugge 's tocht na Gorontalo. Geveinsde
bejegening der Gorontaalers by Padang. De Landvoogd beklimt den val von hunie
vesting zelf. Trekt verder na Dommoegoe, en Gorontalo. Die zi op genade en
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ongenade overgeven. Hy eischt hunne Koningen zelfs. De trotze Koning Bea moet
zich verootmoedigen. Des zelfs dappere bedryven na zyne vernedering. Boete, de
Gorontalers, en Limbotters, opgelegt. Een zware Slang, van ons volk gegeten.
De Koning van Ternate verliest zyn vry recht. Hy, en de Koningin, vertrekke,
na Batavia. De Princes Gamma Lamma beschreven. Blyken van haare ligtvaardis-
heit. De Princes Maulonda. De Prins Rotterdam. Zyn hoedanigheden. Zy-
kleeding. Koning Amsterdam, en de Koningin, komen op Batavia. De Koning i-

vzyn gewaad, en gebeerden. Ook de Koningin beschreven. Morden beide z2er
Deontfangen. In ’t jaar 1682. Hy ziet nu, dat by maar een Koning in naam is.
DeHeer Padbrugge, Gevolmagtigde over de drie Oostersche Landvoogdyen.

Heer Lobs, tweenentwintigste Landvoogd der Moluccos. De Koningin krygt op
Batavia een jongen Prins. Diens geboorte plegtelyk, met het planten van een jonren
Clappus-boom, enz. gevierd wordt. Dit Prinsje sterft kort 'er na, en word zeer
pragtig en statelyk begraven. Voorzorge der Koningin, tegen ’s Konings wispelturig-
heit en moord-zugt. In ’t jaar 1683. Zyn slegte zugt voor zyn Godsdienst. En open-
bare spotterny daar iede. De Koning, en Grooten, aiet een jaarlyksche somme
begunsigt lerliezing van twaalf Ryks-Raaden. De nieuwe voorwaarden des Ryks.
jaar 1684. Koning Amsterdam woont Speelman’s Lykstatie by, nevens eenige

Last van haar Edelheden omtrent de moejelyk-van - Grooten. In’t jaar 1685.
heelen met Saifoddien. Nieuwe gunst aan Koning Amsterdam bewezen.

Prm noemde Princes Gamma Larima, toenE Koning verbood, aanstonds
8 getrouwt, de Zeevoogd Aeli, een manna dit geval, aan allen meer

van veertig jaren, en Kimelaha Marasaoli,ofter merkt te komen ,
wareneenige goederen, ten dienste

Zy waren, om alle vermoeden, als ofvan de Hollanders, daar te
zy ’t met den Koning hielden, by dekoop te brengen, ’t geen den Landvoogd,
Hollanders weg te nemen, zonder heten zyn Raad, een onwedersprekelyk be-
allerminste gevolg gekomen, en ver-wys van zyn voornemen ten oorlog was.
zogten in de vesting gelaten te worden.Nog klaarder bleck dat, wanneer hy
om den Heer Landvoogd hunne zaakzyn beste, en gereedste meubelen uit zyn
bekend te maken.Paleis, ’t geen niet verre van de vesting

Men liet hen binnen , eischte hunOrangie stond, geborgen hebbende, met
hunne Krissen, die zy gewiilig gaven,al zyn Grooten, en onderzaaten land-
af, en bragt hen by den Landvoogd.waart in vlood, latende het verdere ten

Zy betuigden, dat zy aan de hande-prooi van de Hollanders, die zich, ge-
lingen des Konings tegen de E. Maat-durende deze verwydering, met den
schappy geen deel hadden, nog wildenvoorraad, dien zy in de vesting hadden.
hebben; dat zy die van den beginne afmoesten bchelpen, zonder dat zy nu
quaad geleurt hadden; maar, geziencenige verersching van Hoenderen, Ver-
hebbende, hoc hardnckkig de Koningkens, Groente, en wat de Ternataanen

by zyn voornemen blees, zo waren zyvorder gewoon waren ter markt te bren-
ten bewyze, dat hun zeggen opregt engen, konden belomen.
waaragtig was, zonder cenig gevolg hyHoewel de Koning het nu met de
zyn Edelheit gekomen, om zich over tezynen tot een openbare breuke gebragt
geven, met verzock van hen te willer-had, zo hadden nogtans al zyn Grooten,
beschermen, en, zo 't hem goed dagten Raaden, zynen aanslag niet goed
gedurende den oorlog te gyzelen, of nasekeurt, en zommige niet verder daar in
Batavia te verzenden.tocrstemt, dan met een voornemen

De Landvoogd prees hun bedryf tenom by de eerste goede gelegenheit
hoogsten, ontsing hen zeer vriendelyk,want anders waren zy lyveloos geweest
wecs hen een kamer in de vesting totdewyl de Koning niemand ontzag) zich
hun verblyf, en behandelde hen onder-van den Koning te ontslaan, en zich
tusschen met veel genegenheit, hen vanonder de bescherming der Hollanders te
alles, dat zy van nooden hadden , ver-beeven
ziende, en dat zo gulhertig, dat hen dieRort daar aan zag men dit klaar
gyzeling niet minder, dan swaar, viel.wanneer men op een morgen vroeg drie

Zy verzogten ook, dat men hen nietmannen voor de poort van de vesting zac
dringen wilde om tegen hunnen Koningstaan, en bevond, dat het de drie voor-
of tege; hun eigen volk, te vegten.naamste Grooten van Ternate, te weten,
want dat zy, schoon zyn gedrag vollo-de Goegoegoe, of cerste dienaar van
men afkeurende, eorer uit agring, dieStaat, Prins Alam, een Heer van zestig
zy nog voor hem, als hunnen Koningjaren, met ’s Konings zuster, de voor-
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hadden, niet geerne tegen hem de wa
penen zouden opvatten , dat hen ten
eersten toegestaan, en zeer billyk gevon-
den wierd

Met de eerste gelegenheit zond de
Landvoogd deze Ternataansche Grooten

na Batavia, daar zy van zyn Edelheit
den Heer opper-Landvoogd, en de Hee-
ren Raaden van Nederlands Indien zeei

wel ontfangen, en met veel genegenheit
onthaald wierden.

Na een of twee jaaren op Batavia, of

onderweeg, geweest te zyn, quamen zy
in ’t jaar 1682. over Amboina (onder 't
Gezaghebberschap van den Heer, Jere-
mias van Vliet) daar zy wel een half jaar
bleven, wecr in Ternate.

Des Konings zuster Bokje Gamma
Lamma, wel ziende, dat het op die wy-
ze met haren broeder niet gaan zou, en
zyn wispelturigen en wreeden aart nu
meer, dan oit, vreezende, nam de vlugt
na den Koning van Tidore, maar een
Goteling-schoot van Ternate, alwaar zy
(zo zy voorgaf) gedwongen wierd, met
den Prins Ceram, ’s Konings zoon, te
trouwen, waar toe zy, door den Koning.
haar broeder (uit wraak tegen haar man,
den Prins Alam) om haar leven te behou

den, gedwongen wierd, vry haastig te
besluiten; hoewel anderen meenen, dat

zy, om voor een oud een jong man te
wisselen, op vorige gronden van gehei
men minnen-handel met dien Prins var
Tidore, alle de zaaken er al lang na

geschikt, en die nu maar uitgevoert had.
Zo ras nu de Landvoogd vernomen

had dat de Koning gevlugt was, wierd
er eenig volk gezonden, om zyn Paleis
aan te tasten, waar in men nog veel
schoonen huisraad vond , dien hy ze
schielyk niet had konnen mede nemen.

Men bragt dien in de vesting by den
Landvoogd, waar onder een kostelyk
Ebbenhout, en heerlyk uitgehouwen

Ledekant, een groot Waschvat, en meef
ander goed was, waar van ik nog eenige
stukken gezien heb.

Hier op nu volgde in’t laatst van ’t
jaar 1680. de oproer op Boero, en daar
na in’t jaar 1681. de Boeroneesche oor-
log, dien de E. Maatschappy in Amboi-
na met dit volk kreeg. Deze waren ge
heel en al op ’s Konings zyde, ook
waren daar veel Coracora ’s uit Ternate
reeds aangekomen. Daar op wierd in 't
begin van ’t jaar 1681. veel krygsvolk
van Batavia na Amboina gezonden, waar
door al dit oproerig volk Ghoewel er
nog veel met vaartuigen ontquamen,20

door ’t swaard des oorlogs, als door 't

openbaar straffen van veel Priesters 211

Grooten van Boero, door Beuls handen
gedempt wierd.

U KS E
Die genen, nu die men in ’t leven liet,

bleven Slaven van die genen, dien ze te
beurt gevallen waren, hoewel dit volk

bevorens noit in slaverny vervallen was.
Ook zyn verscheide van hunne Grooten
met onze schepen na andere gewesten van
de E. Maatschappy verzonden, om hen
onze magt in Indien te doen zien; dog
naderhand weer in Amboina gekomen.
Van deze Slaven heb ik 'er verscheide

gehad; en de zelve byzonder goed, zeer
gehoorzaam en neerstig bevonden. Een
ongeluk, die menschen door ’s Konings
en der Grooten wispelturigheit overge-
komen; dog ik heb naderhand bezorgt,
dat de meeste weër in vryheit geraakt
zyn, alzo ik hen in myn hert beklaagde.

De Koning ondertusschen maakte zich
wel sterk, maar lei het ’er niet na aan.

om iets in ’t open veld tegen ons te doen.

Al wat hy verrichtte, was, dat hy de
Hollanders nu en dan uit een hinderlage
overviel. Dit gebeurde eens op een tyd.
dat de Landvoogd met een groot gezel-
schap van Heeren en Juffers uit speelen
raaren na zekere plaats gegaan was, daar
men geen vyand dagt te zullen vinden;
dog zy waren ’er zo ras niet gekomen,
of men vernam ten eersten eenige pylen,
die hen langs de ooren snorden, waar
op verscheide Ternataanen, met bosch-

groente overdekt, uit het Bosch quamen

springen, en hen met veel verwarring
weër na hunne vaartuigen deden vlieden,
yder maar om een goed henen komen
ziende, en ten eersten weër na de vesting
scheppende

De Landvoogd liet den Koning wel
door cenige op hem uitgezondene troe-
pen volgen; maar hy vlugtte gedurig
van de eene plaats na de andere, land-
waart in.

Hy schreef ook een brief aan den vorst
van Mangindanao ;, dog geenzins na
waarheit van ’t geen ’er voorgevallen
was, gelyk wy dit uit des zelfs inhoud
konnen beschouwen.

Translaat-brief door den Koning Ami¬

sterdam van Ternate aan den Koning van

Mangindanao door zekere zyner Ryks.

gvooten gezonden in de Maleitsche Taal.

en met een Arabische letter geschreven
en in ’t veroveren van ’t nieuwe Gam

maknorre gevonden.

Boven stond een eer-titel in de Arabi-

sche Taal, namentlyk, De magtige Sul-
thaan, die gesproten uit de magtige Sul-
thaans, en op hun Throon gevolgt is;
een voorstander van’t geloof Mobbammed’s,
een zoon van den Sulthaan Mandarsjaly,
die een zoon was van Modafar.Daar

benevens stond Koning Amsterdam ’s nieuw
uitgevonden Zegel in Swartsel gedrukt;
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1681, waar in, in Arabische letteren, en in die
Taal, stond: Sulthaan Ternate, bescher¬
mer des Mobbammedaanschen geloofs.

De vrcde Gods, en de bescherming
Mobbammeds, zy onder U E. E. te
zamen.

Omt van u Hoogheits oudsten broe-
Kder, den Paduca Siri Sulthaan van
Ternate, die door Gods hulp tot zulk een
staat verheven is, aan zyn jongsten broe-
der, den Paduca Siri Sulthaan van Man-
gindanao, die door Gods magt tot zulken
staat verheven is wien God wil bescher-
men, en veel geluks, heil, en zegen geven.

want uw Hoogheit is als een blinkende
Son , die bare onderdaanen met stvalen
verlicht, beschermt alle regtvaardigen en

vreemdelingen, en straft alle quaaddoenders
en uw Hoogheits naam zal noit vergeten,
nog verloren worden: want uw Hooghcits
Geslagt zal hoe langer hoe meer gedag.
worden &amp;c.

Daar na mazét uw Hoogheits oudste
broeder, de Paduca Siri Sulthaan van

Ternate aan zyn jongsten broeder den
Paduca Siri Sulthaan van Mangindanao
bekent, met bede van den Almogende,
dat deze myne bekentmaking behouden tot

uw Hoogheit mag overkomen, op dat de
volkeren van Mangindanao zich van de
Hollanders niet en laten verleiden, gelyk
zy ons albier in de Moluccos hebben zoe-

ken te doen : want zy zyn vyanden geworden
van ’t geloof van den Propheet, en Af-
gezondenen van God aan ons Mooren
en hebben voorgenomen van het Oosten a
tot Boeton, en verder tot Bantam toe, en

wederom van ’t Noorden af tot Mangin-
danao, en Zoelok, tot Bantam toe, alle
het Christendom te doen aanvaarden, 1

zy met lief, of geweld, 't welk zekerlyk
voor zulke magtige Vorsten, gelyk wy zyn,
onverdragelyk is: want wy zyn die gene,
die in der dand het geloove van den Ge-
zant Gods aan de Mooren behooren te be¬

schermen; maar zy willen ons tot hun

Godsdienst dwingen. Zulks zal uw Hoog-
heits Anachoda Asson uw Hoogheit wel

konnen mondeling bekend maken: want ge¬
durende des zels aanwezen albier, heeft hy
de beginzelen van dit werk gezien, en om-
trent zes dagen na zyn vertrek van hier
hebben de Hollanders besloten den Paduca,
uw oudste broeder, met listigheit in han
den te krygen, en in de vestina te brengen,
en begonnen onze Geloofsgenooten te ver-

volgen, zo wel in Ternate, als andere
plaatzen, tot op Bantam toe, en dusdanig
is de rust van Ternate, en Mangindanao,
door ’t geweld, dat de Hollanders aan
onzen Godsdienst gepleegt hehben, te eene-
maal ontnomen, over zulks geve het uw
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Hoogheits oudste broeder, den Paduca
Siri Sulthaan te kennen : want ik kenne
het hert der Hollanders, daarom hebbe ik

op hunne bekenimaking by hen in de vesting
niet willen komen; maar ik heh al myne
Ryksgrooten binnen gezonden, om te hoo-

ren, wat de Hollanders in te brengen
hadden, en verder om met hun te beraad-

slaan; maar de Hollanders hebben listigheit
gebruikt, en mynen Goegoegoe, Zee-
voogd, en Kimelaha Marasaoli in t Fort
aangehouden, zonder de zelve naderhand
oit weër los gelaten te hebben. Zy wilden
den Paduca Siri Sulthaan ook binnen heb¬
ben, maar ik, bare listigheit bemerkende,
wilde niet binnen komen. Zo hebben de
Hollanders dien zelven avond, en vervol-

gens den ganschen nagt tot den dag toe,
met geschut op myn Negry geschoten, waar

door ook eenige van myn volk gedood, en
gequetst zyn geworden, en heeft den Paduca
Siri Sulthaan, uw Hoogheits oudste
broeder, dit alles met lydzaambeit ver-

dragen, zonder dat by zich nog ter weër
bad gestelt. Op dien eigen dag quamen de
Hollanders met een troep volks in myn
Negry , en staken alle myne Coracora ’s in
brand, deden vorder alle geweld en af-
breuk , ten einde dat zich de Paduca Siri

Sulthaan, u Hoogheits oudste broeder,
in postuur van verdediging zou stellen, en
waar over dan wy Ternataanen genood-
zaakt wierden, op de zelve uit te vallen,
en den Hollander het hoofd te bieden;
durende dit gevegt van den morgen tot den
avond toe, en met Gods hulpe zyn ’er van
ons Ternataanen maar twee man gedood,
en twee gequetst; maar van de Hollanders
zyn 'er over de veertig stuks, zo dood ge-
jleven, als gequetst; zo dat wy Ternataa¬

nen jegenwoordig onze woonplaats op het
groot land genomen hebben , van waar den
Paduca, u Hoogheits oudste broeder,
Alfoereezen van ’t eiland Ternate over-

zend, en die Alfoereezen doen veel af-
breuk, en slaan alle daag Hollanders dood,
zy en verschoonen hen niet, of laten nie-
mand van die genen, die hen voorkomen,
het leven er afbrengen.

Daarom heeft de Paduca Siri, u Hoog-
neits oudsten broeder, deze Afgezondene
vervaardigt, als den Kimelaha Tomago-
la, Hatibi, Noeraladin Sjahbandar Pini,
en Sengadja Motir, de welke na myn
ongsten broeder, den Paduca van Man-

gindanao, overkomen om u van alles te
verwittigen, en van den jegenwoordigen
stand van Ternate kennis te doen, vermits
Ternate, en Mangindanao, maar voor
een bloed moeten worden gerekent, en dat

al van over lange jaaren ten tyden van onze
voorouders : want Ternate, en Mangin-
danao hebben altyd malkanderen bemint, en
dat heeft zyn voortgang gehad tot kinds-

kinderen
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kinderen too , zo dat ik nog voor gewi

houde, dat Ternate, en Mangindanao
een ligchaam blyft, en opregie navolgers
van ’t geloof van den Gezant Gods aan
de Mooren, die zekerlyk het regte geloof
belyden zyn.

Daarom moet de Paduca, myn jongste

broeder, geen Hollanders meer in’t lanc
van Mangindanao dulden, en zo zy nog of
Mangindanao meer verschynen, laat hey
maar dooden : want de Hollanders zyn
bedriegers, en vervolgers van ’t opregt ge-
loof van den Propheet.

Zy hebben zich ook aan Mangindanac

vergrepen met het vervolgen van onzen
Godsdienst, zo dat de Paduca Siri Sul-

thaan, myn jongste broeder, ook reder
heeft , om tegen de Hollanders op te
staan.

Zo verzoek ik dan aan Paduca, myn
jongsten broeder, dat myne Gezanten na
Bantam mogen gezonden worden, en zo zy
eenige vaartuigen benoodigd waren, zo laat
ik zulks aan myn jongsten broeder bevo¬
len, konnende dan door u Hoogheit aar
een vaartuig geholpen worden.

Insgelyks verzoeke ik, dat myn jongsten
broeder hen een of twee Mangindanauwers

op hun vaartuig gelieve mede te geven die
hen tot wegmyzers dienen konnen, op dat
zy metter haast op Bantam mogen komen.

Zo wanneer de Paduca, myn jongste
broeder, van eenig Buskruit voorzien is in
Mangindanao , zo verzoekt de Paduca

uw oudste broeder, om een of twee lasten
van ’t zelve te mogen hebben, dan zal de

Paduca, uw oudste broeder, den prys
betalen : want Ternate, en Mangindanao
zyn, en blyven altoos eens , voorstander.

van ’t geloof van den Propheet, en stry-
ders tegen die genen, die ’t zelve overlast

willen doen

Zo t God belieft, de zegen Gods, en
de vrede van Mohhammed, den Gezant
Gods, blyve by u

Het einde

Dit swerven van hem, en zyne onder-
daanen, en ’t vervolgen der zelve, wel

twee of drie jaaren durende, zodanig dat
hy, en de zynen, die nu geen inkomsten
hadden (alzo ’er niet gezaait, nog ge-
maait, ja alles verwoest, en niets aan-

gequeekt wierd) niet langer wisten
waar van te bestaan , begon dit niet

alleen de geringe Ternataanen, maar ook

de Grooten, die by hem gebleven waren,

zodanig te verdrieten, dat zy reeds on-
der malkanderen besloten hadden, hem
om te brengen, om aldus cenmaal van a
dit swerven, en van alle die elende, die

niet langer te dragen was, ontslagen te
zyn, en, vooral ook, om het Terna-
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taansche volk niet t’eenemaal te verder-
ven, oordeelende , dat, by aldien zy
hem dood aan den Landvoogd overle-
verden, zy, en al de andere Ternataa-
nen , op belofte van gehoorzaamheit

wel weer in gunst zouden aangenomen
worden.

Het mes, waar mede men hem keelen
en ’t bekken, waar in men zyn bloec
vangen zou (want zy oordeelen het
bloed van een Koning te dierbaar, en te
weerdig, dan dat het op de aarde valler
zou) en Priester die ’t werk verrigten

moest, was al bestelt ; maar men oordeelde

evenwel best, dit vooraf den Landvoogd
bekent te maken , om te hooren , of

hem dit wel gevallen zou-

Hier op zonden zy hem dien Prieste
die zyn Agtbaarheit de geheele zaal
voorhield, en hem toonde, dat zy di

gemakkelyk konden doen; dog de Land
voogd antwoorde, dat hy zulx niet be-
geerde, en dat hy den genen, die zyn
handen aan het leven des Konings zou
leggen, als een Konings-moorder wilde
straffen. Kond gy hem my levendig leve-

ren, zo zal, zeide hy, alles wel zyn.
Dit nam hy aan te doen; waar op de

Landvoogd den onder-Hopman, Jodocu-
Crombuizen, met eenig volk , weinig
tyds daar aan na een plaats , daar men
hem beschreven had, dat de Koning zich
onthield, uitzond.

Deze, door een Gidze daar gekomen
zynde, bevond, dat hy zich op Sawoe
een plaats, nog hooger, dan Gilolo gele-
gen, en zyn verblyf-plaats maar een op-
geslagen wasch-huisje, of bosch-hutie,
van Gabba Gabba, met Atap bedekt.
bevond, in ’t welk de Koning zich wel
gewoon was te wasschen, en zich dan
van zyn vrouw of iemand anders, op
zyn inlands te laten Oeroeten, dat is,
door een met olie bestrcken handde

leden , het gansch ligehaam over te

laten wryven; een zaak, waar op al de
Indianen byzonder gezet zyn.

Deze onder-Hopman (hoewel andere
dit den onder-Hopman Pieter Olivier
en niet Crombuizen, toeschryven) met

zyn volk dat huisje rondom bezet heb-
bende, trad eindelyk voorzigtig binnen.

Hy vond den Koning met het lig-
chaam byna geheel naakt, leggende of
een Dego Dego (dat is, een leg- o
rust-plaats van gespleten Bamboezen, of
Rieten gemaakt) om zich van de Konin-

gin, die ter zyde die Dego Dego voor
hem stond, te laten Oeroeten, of wry-
ven, ten welken einde zy alvorens twee

kostelyke ringen , yder wel van vyf of
zes duizend Ryksdaalders, van haar vin-

geren gedaan, en ter zyden ergens neder
gelegt had , op dat der zelver glans door

de
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de Olie, die zy in haar hand deed, en niet min ontroert, zodanig, dat zy, op
verzoek van den onder-Hopman, zichwaar mede zy s Konings ligchaam wry-

ven zou, niet mogt verdooft worden. met den Koning , en haare Dajang
Eer Crombuizen binnen getreden was Dajangs, of Staat-Juffers, op weg na

de vesting Orangie begevende, om haarehad hy door een scheur bemerkt, niet
kostelyke ringen, die zy in 't huisjealleen dat de Koning zo lag, maar dat
had laten leggen, niet eens dagt, als nahy ook zyn Kris naast zyn zyde leg-
dat zy al ver op den weg gevordertgen had.
waren, wanneer zy,Hy schoot dan, by zyn intrede, zeer wat bedaard, en

dit van de ringen haarschichtig na ’s Konings Kris, die hy te binnen geko-
men zynde, het aan den Luitenant Crom-greep, en verzogt, na dat ondertusschen
huizen bekend maakte, en verzogt , datverscheide Soldaten binnen gekomer
na de zelve aanstondsgezogt, en diewaren, dat hy zich aan hem zou over-

haar weder ter handgeven. Anderen zeggen , dat hy een gesteld mogten
worden.penne-mes, net op de tyd, als men hem

overviel, in zyn hand had, en dat hy De onder-Hopman liet 'er aanstonds

vraagde, of ’er levens-genade voor hem door zyn volk neerstig na zoeken;
was, of dat hy anders genegen was, zich maar wat moeite hy ook deed , daar

quam ’er maar een , die een Soldaatom hals te brengen.
had, te voorschyn, dien hy de Ko-De Koning, nu buiten staat van

ge ningin weergaf, en den anderen was zyerdediging, en over die verrassing
quyt.weldig verzet, zeide tegen den onder-

Hopman, dat, dewyl hy geen kans zag, By den Landvoogd gekomen zynde,
om zich daar tegen te stellen, hy zich wierd de Koning, en de Koningin wel
in zyn handen overgeven, en gaan zou- ontsangen, in de vesting gehuisvest, en
de, daar hy hem beliefde te brengen; met veel beleeftheden van zyn Edelheit

gehandelt.maar dat hy zyn zaak zeer wel goed ma
ken zou. In ’t begin van dit zelve jaar 1681. is 3De

De Koningin was, by dit toeschieten de Heer Padbrugge met het schip ’t Land-
voogdvan den onder-Hopman, en deze schie- vapen van Middelburg, en een vlootje

trekt metlyke en gansch onverwagte verrassing, Coracora’s, uit de eilanden Sangir,
een vlootI. DEEL. XX Sjauw,

1681.
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Sjauw, en Pangasare, of Tagulanda,
by een gezamelt, na Manado vertrok
ken, en had zyn reize zo al verder over
Caudipan, en Bwool, na Tontoli, den
uitersten Noord-West-hoek van Celebes,
aangelegt, alwaar hy al die volkeren,
by den afval huns Konings nu onder de
E. Maatschappy geraakt zynde , door
een nieuwen eed aan de zelve verbonden
heeft.

Den isten January had hy den by voor¬
raad aangestelden Vaandrig, Jan Frans-
zoon, nevens den Goegoegoe van Sjauw-
Hieromymus de Arras met een Coracora.
een Sergeant, en zes Schilder-gasten,
nevens agtien Inlanders, met schild en

swaard gewapent, van Tontoli voor uit
over Cajeli, Paloe, en zo verder te lande
over Parigi na de bogt van Tomini, of
de binnen-zee van het magtig dorp,
Gorontalo, gezonden, met schriftelyke
volmagt, zo in ’t Nederduitsch, als in
't Maleits, en met last van aan alle de
Koningen, die hen ontmoeten zouden,
den jegenwoordigen stand van ’s Koninge
zaken niet alleen bekent te maken, maar

ook, dat zy derhalven, of op Manado,

of op Gorontalo, by den Landvoogd
komen moesten, om den eed van ge-
trouwigheit aan de E. Maatschappy
laar af te leggen, aangezien de Koning
van alle zyne regten op hen vervaller
was; waar uit dan van zelfs vloeide.

dat zy de Ternataanen , Makjanders,
Gorontaalders, en die van Limbotto

nevens ons voor hunne en onze vyanden
aan te zien, en ook te verzorgen hadden,

dat yder zyn aandeel van volk tegen de
zelve ten oorlog aanbragt.

Den 13den January ’s avonds ruim een

uur na ondergang der Zonne is omtreni
Caudipan eed Steert-ster gezien, die
zich balks-wyze omtrent den op- of
onder-gang der Zonne, by een zware
en deizige lugt vertoonde, zo dat zy
weder bedekt raakte, eer men die wel
waarnemen kon. Zy stond in ’t Westen
van ons af, met den steert na het Noord-

Oosten gedraait, eer wat lager, dan
hooger. Zy toonde zich ruim dertig
graden boven de kimmen, dog ’t was
onmogelyk (vermits zy niet aan een
schynen bleef; maar telkens met een

dikke en betogen lugt overdekt wierd
de lengte net te nemen; ook kon men
niet regt zien, wat breedte de steert aan

’t einde had.

Na gissing was zy in de Visschen, of
aan den Pegafus. Zy stond ook meest in
een regte lyn met twee sterren van de
cerste groote, op deze wyze *y, en, na de
beste gissing , was de steert tusschen An¬
dromeda, den Driehoek, en den Stier; dog
naast aan de twee eerste zich vertoonende.

UK S E

Den 14den dier maand vertrok de Heer 1661.
Padbrugge van Manado, en quam nog
dien zelven dag in de Straat Lembe ten
inker, daar hy tot den 23sten de Cora-
cora-vloot bleef inwachten.

Crom-Hy zond den onder-Hopman Crombui¬
huizen ’;

zen voor af na Saccan, alwaar hy zes
verig-dorpen verbrandde, en verwoestte, welkting.

ot ook Datahan, Passan, en meer ande-

re , daar onder behoorende, getroffen
heeft

PadTerwyl Crombuizen dit deed, ging de
brugge 'sHcer Paûbrugge met het voornoemde
ogt nchip na de rivier van Gorontalo, om
1¬

zich van daar na Dommoegoe te bege 10.

ven, van waar hy, door schryven van
Hieronymus d'Arras, en ook mondeling

berigt, hoorde, dat de Gorontaalers
den weg na Dommoegoe gesloten hiel-

den, en de onzen niet wilden doorlaten.

Hicr op zond hy den 6den Maart
Schipper Quiryn de Rande met eenige
Matroozen, nevens weinig Soldaten 10t
nun geleide, na Padang met eenige Ryft,
en met last, om van daar na Dommoego-

te gaan; dog zy wierden te Padang,
daar de Gorontaalers een vastigheit op-
geworpen hadden, eerst met beleefdheit
opgehouden, voorwendende , dat hun

bevelhebber (dien zy den Kapitein Ma-
oor noemden; niemand buiten des Ro-

nings last dorst laten voorby dien poft
gaan ; daar beneven hen verzelerende,

dat zy niet zouden belet worden hunne
reize te vervorderen, na dat vooraf ’s Ko-
nings gezanten aan boord zouden ver-
schenen zyn, die ook nog op dien zelven
dag aan ’t vaartuig van den Landvoogd
met veel beleefdheit quamen. Zy bragter
eenige vrugten tot een geschenk met
zich; en gaven met zeer veel opgesn te
redenen te kennen, dat alles voor der

indvoogd, en de E. Maatschappy, ten
besten was.

Zo gy dat meent, sprak de Landvoogd.
zo belast ik ulicden voor cerst die vastighoit
te verlaten, en aan myn volk een vryen
loorgang na Dommoegoe te geven, of ik ben
anders hier gekomen, om u daar toe te

lwingen. Ook zeide hy, dat hunne
Koningen maar vryelyk aan boord kon-
den komen, om met hem te beraad-

slagen, wat 'er in deze tyden, tot voor-
koming van verdere ongelukken, diende
gedaan te worden ; aangezien het hen,
zo zy zich voor hem, en de E. Maat-
schappy, niet quamen te verootmoedi-
gen, zeer qualyk gaan zou, en dat hy
hen daarom nu nog riedt, zich wel te
bedenken; maar zy, van een zeer opge-
blazen aard, en niet gewoon zynde,
zulk een taal te hooren, of die te gehoor-
zamen , lieten hem maar voortpraten,
zonder zich daar eenigzins aan te kreunen.
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1681. Weshalven hy zich met zyno weinige
manschap (de Boot, en Coracora’s nog
by den onder-Hopman Crombuizen zyn-
de) gereed maakte, om deze vesting aan
te tasten.

Den yden Maart staken de gewapende
De¬

Schuiten en een Boot, nevens een toe-Land-

getakelde Coracora, met het grootstevoogd

Veld-stukje voorzien, van boord, voeren

den stroom op na Padang, en zouden
door zes vaartuigen met Tominders ge-
volgt worden; die, schoon van den
Landvoogd sterk aangezet, egter niet
dorsten , alzo zy voor de Gorontaalers
een schrik hadden.

De Heer Padbrugge, nog maar half
wegen Padang zynde, hoorde, dat de
onzen al aan den vyand geraakt waren,

maar kreeg ook tyding met een van onze
Schuiten, dat wy al ettelyke dooden, en
veel gequetsten hadden, en dat het on-

mogelyk was, dien post met zo weinig
mannen te vermeesteren.

Dit verdroot den Landvoogd zeer,
die met de Schuit wedcrom keerde, en.
aan den wal gekomen zynde, de meeste
Matroozen al in de vaartuigen, en klaar
vond, om te vlugten, terwyl andere
zich zeer deftig gequeten hadden.

Om deze lafhertigen dan, die ’t mee-
ste geschreeuw van de gequetsten, en
dooden, maakten, maar die zelfs niet

gequetst waren, aan den vyand door zyn
'teigen voorbeeld te helpen, zette hy

zelf door de graft henen, en beklom
zeer moedig den wal, daar al drie van de

teonzen op waren, zonder gevolgt
worden; maar die moedigheit kon dien
Heer wel ligt qualyk bekomen hebben,
alzo hy voor bloote stryk-weeren had
aangezien, die hy bevond ware poorten
te zyn; voor welker eenc hy Schipper
de Rande, en voor de andere Jan Frans-

zoon, zich dapper quyten zag
Dit gezigt egter, van den Landvoogd,

nevens cenige andere van ons, zo ftout

op den wal geklommen, gelyk de last
van aanstonds de Trompet daar op te

steken, gaf in de onzen zulken moed
en in de vyanden zulken verslagenheit,

dat zy ten eersten door twee agter-
poorten de vlugt namen, zonder dat het
mogelyk was hen na te jagen, om dat
wy te weinig volk hadden, en pas veer-
tig koppen sterk, waar onder nog wel
een dozyn lafhertigen waren, daar de
vyand nog wel negen honderd man telde
Wy eindelyk, met verlies van vier doo-

den, en eenige gequetsten, (waar onder
Jan Franszoon, en twee Sergeanten
meesters van de vesting geworden, hoor-

den, dat de vvand negen en twintig doo-
den, en zeer veel gequetsten had, onder
welke eerste al de voornaamste, en twaalf
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zeer aanzienelyke, en de naaste aan de
Koningen, waren; ook was de Koning
van Gorontalo, Bea, zelf gequerst, die
door een Granaat getroffen, en daar door
zo verwoed was, dat hy zich, ware 't
hem niet belet geworden, zou dood ge-
vogten hebben.

Daar was ook van den vyand een voor-

vegter met den Vaandrig, Jan Frans-
zoon, aan den dans geraakt, die zich zo
byzonder wel queet, dat hy voet aan
voet, en schild aan schild, zonder eenig-
zins voor hem te wyken , vogt; maar
moest eindelyk het door een kap, die
hem een Matroos met een enter-byl gaf,
opgeven; hoewel die Matroos weer van
een ander mede een zwaren houw in 't
hoofd kreeg. Dit, en eenige bekomen
hulp-troepen, dreven den vyand nog al
verder op de vlugt; hoewel hy ons aan
de land-zyde dezer vesting nog al veel
spels maakte, en Schipper de Rande, die
t van dien kant eens ondernemen wilde,

en maar van vier man gevolgt was, te
rug dreef.

Trekt naDaar op begaf de Heer Padbrugge zich
Dom-den Ssten Maart naar Dommoegoe, la-
moegoe ,tende dien post zeer wel bezet; en ruilde
en Go¬

daar frisch volk, met het welk hy, rontalo
zonder verder iets te ontmoeten, te rug
quam.

Den 1oden en 11den quam Krombuizen Die zich
opgena¬met de meeste Coracora ’s weder by der

de enLandvoogd, die daar op met de ganscht ongenade
magt, in twee hoopen onder den onder over-

Hopman Krombuizen, en Schipper de getent.
Rande, verdeeld, en met de Bondgeno
ten, gesterkt met twee veld-stukjens
te land naar Gorontalo trok ; ’t welke.
als die van Gorontalo en Limbotto hoor-

den, zonden zy eenigen van de hunnen
den Landvoogd met een Vrede - vaan
tegen, baden om vergiffenis, vielen op
hun knyen, en gaven zich uit name en
last van hunne Koningen op genade en
ongenade over.

De Landvoogd zond ze met goede Hy eischt

hare Ko¬hope weër na hunne Koningen, en zei,
ningendat zy zelf voor hem moesten komen.
zelfs.

De oude Koning van Gorontalo en Lim-

botto waren daar toe zeer wel genegen
maar Kaitsjili Bea alleen hield het nog
eenigen tyd tegen.

Na veel moeite kregen eindelyk de
onzen de drie voornaamste Belhamels,
te weten, den Goegoegoe van Goronta
lo en Limbotto , Hatoe, en Itsneen,
en den jongen Prins, die zich Radja
Laoet, dat is, de Koning der Zee, noe-
men liet; by welken ten laatsten ook de De
Koning Bea ons in de handen viel. Na trotae
verscheide harde bedreigingen, quam hy Koning

Bea,moetzeer trots, en opgeblazen, met wel
zich ver-

duizend man, en eenige Trompetten, ootmor-
XX2 by digen.
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by ons, en moest zich, hoe balsturig hy
ook was, egter voor ons verootmoedigen,

zyn geweer van zich geven, en dien
hoon dulden, dat hem, ten teeken dat

hy onze onderdaan geworden was, zyr
Sonnescherm voor zyn voeten in stukken
gebroken, en hy dus onwaardig ver-
klaard wierd, om langer te gebieden;
een smaad, die hem naderhandt byna tot
het uiterste vervoert zou hebben

Na dat nu de Landvoogd hem wakke
doorgehaalt, en hy zynen toorn een wei-
nig laten zakken had , wierd hem aange
zegt, dat hy naar Batavia had te gaan
om de Hooge Regeering aldaar om ver-
giffenis te bidden. Hy zei, dat hy zou
gehoorzaamen , wel ziende , dat daar6
niet veel tegen te doen was.

Daar op liet de Landvongd hem vry
en vrank, zonder eenige banden, of
verzekering, na boord brengen, alwaar
al half op de trap gekomen zynde, hy
over Schipper de Rande heen sprong, en

het op een loopen stelde. Hy zou,20

door al de Bondgenooten heen, het ook
waarlyk ontsnapt hebben, zo de Sergeant
Winkelaar hem door zyn snelheit en lan
ge beenen niet ingehaalt overweldigt,
en, niet zonder nog een wakkeren kap
in zyn bil bekomen te hebben, te rug
gebragt had. Hy wierd nu wat beter
dan te voren, verzorgt, en wel vast ge-
vleugelt na boord gevoert, al welke
voorzorg niet en belette, dat hy onder-
weeg nog een ongelooflyke kragt, om
los te raken, aanwendde, stortende zicl

zelven uit de Praauw in den stroom met
een voornemen, om de Praauw zelf t’on
derste boven te werpen. Dit alles deec
hy niet zonder schrikkelyk op de onzen
te schelden, te vloeken, en hen met de
Ternataanen, en Engelschen wonderlyk.
even als of hy de onzen gevangen had
en niet hun gevangen was, te dreigen.
Men bragt hem, en de verdere Roer
vinken, verzekert na Ternate, en lei de
overwonnen Gorontalers, en Limbotters,

ten boete van hunnen mede-afval op
jaarlyks aan de E Maatschappy honderd
vyftig balken, en tweeenzeventig dikke
affuit-planken, te leveren ; buiten't
welke zy nog tot brand-schatting voor
de gansche vloot honderd vyftig Slaven
of der zelver waardy in Goud of Silver
geven moesten. In ieder dorp zou voor-
taan maar een Koning zyn, en de Titel
van Radja Laoet, en Radja Agama, dat
is, Koning der Zee, en Koning van den
Godsdienst, zou niet meer mogen gevoer
worden.

Ons volk bequam op Padang een Slang
van dertig voeten lengte, die een Nola,
of Bosch-rund, ingeslokt had, en daar
aan gestikt was. Zy aten ze op, en
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vonden ze, zo gezoden, als gebraden,
uitnemend goed, zeer vet, en smakelyk.

In de maand April vond de Heer Pad-
brugge de eilanden Bangay, en Gape

anders ook wel kleen Bangay genaamt
t’eenemaal ontvolkt, en waren de inge-
zetenen door last van Radja Palacca, op
hun eigen verzoek, met dertig Boegise
vaartuigen van daar na Mondone ver-
plaatst, na dat hun Koning, Caboedo,
bevorens door de Ternataansche Hop-
mannen Baccari, en Colabo, om hals ge
bragt was

derDit waren al mede gevolgen van
enoorlog, door den Koning begonnen,

nu wel gelulckig geëindigt; maar waar
by hy de magt over alle zyne landen
(zynde nu alle onder de E. Maatschappy
en hy thans van haarmaareen Leenheffer,
of ook om zyn eigen volk (gelyk te voren
om een haver stroo geschiedde) voortaan
meer ter dood te mogen brengen verlo-
ren had, als zynde nu geen vry Koning
meer, maar met al de zyne onzen onder-
daan geworden, waarom zy ook allen aan

de E. Maatschappy den eed van trouw
en onderdanigheit, hadden afgelegt.

In ’t einde des jaars zond de Hee
Padbrugge den Koning Amsterdam, met
de Koningin, na hen van deftige kleede
ren voorzien te hebben, nevens eenig

gevolg voor hun beiden, en zyn verderen
omslag, na Batavia, om zich aldaar voor
haare Hoog Edelheden te verootmoedi-

gen, en met haar verder over zyne zaken
te spreken

Terwyl hy derwaarts zeilt, moeter
wy ook met een woord iets van de Prin-

ces, of Bokje Gamma Lamma, sprecken
Zy was, gelyk wy bevorens melden

aan den Ryks-bestierder, Prins Alam

engehuwt; maar gelyk die Heer oud,
zy in vergelyking van hem jong,n
dertel was, alzo is ’t geen wonder, dat
zy meer zin in den Prins van Tidore

Kaitsjili Ceram, dan in dien ouden Ryks-
bestierder, had.

Mag men de verklaring van Prins
veram den 13den October in ’t 1675
gedaan, en in de dagelyksche aanteeken-
rol geboekt, gelooven, zo was zy zelf
zo verre veivallen, om zich toen van
dien Prins te hebben willen laten schalen;

’t welke als het door ’s Konings mildheit
aan den Tolk, Henrik Cors, ontdekt
en ook daar door alleen belet wierd, zo
wist zy egter nog veel behendige uit-
stroizelen ten laste van de Koning
haaren broeder, onder ons volk te zaajen,

als of zy heel zuiver, en de Koning
alleen daar in schuldig, en qualyk onder-
rigt was

Ja zy gaf voor, dat de Koning haar
OImop den Coraan had doen zweeren

hare
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1601. hare zuiverheit omtrent dat bedryf in den
grond te weten; of dat hy haar anders
wilde dooden; hoewel de Koning toen
van haar niet anders wilde hebben, dan

dat zy by hem blyven, en met anderen,

nevens den Prins Ceram, niet mede de
lugt nemen zoude.

Om hare bedryven nog meer glimp te
geven, had zy den zosten January in 't
aar 1676. wel uitdrukkclyk in ons dag-

register hare klagten wegens des Konings
quaden imborst tegen haar, en zyn vlei-
ende tong tegen ons, laten aanteekenen,
op dat andere Hoofden van de Hollanders
zich in het toekomende voor hem wagten
mogten; voegende daar by, dat haar wel
niet en paste dit van haren Koning, en
broeder, te zeggen; maar dat egter

zyne bedryven godloos waren; en ver-
zogt daar beneven, dat wy dat wilden
geheim houden.

Wel is waar, dat zy, en haar man,
Prins Alam, bedekt en openbaar over
deze zaken aan hare Edelheden, en ook
aan den Landvoogd in Amboina, den
Heer Hurdt , schreeven, en sterk over den

Koning klaagden ; maar egter hebben
ons veel omstandigheden doen blyken,
dat zy de E. Maatschappy in den grond
geen goed hert toedraagt, en dat het
alles niet, dan geveinstheit, is; zynde

zy immers zo boos, als de Koning.
Zy gaf een klaar bewys van haren

bloeddorstigen, en oproerigen aart, als
zy den 22sten November in ’t jaar 1678.
des Landvoogds Gemalin, nevens de
vrouwen der aanzienelykste dienaren der
E. Maatschappy aldaar op een grooten
maaltyd genoodigt hebbende, tot meer-
der vermaak van ’t gezelschap twee hoo-
ven jongens tegen een vegten liet, waar
van de cene troep, zo het den naam had,
voor den Koning, en de andere voor de
Ryks-grooten, strecd. Dit quam van
ongens tot volwasse jongelingen , van

vuisten tot poenjaarden, en ’t liep einde-
lyk zo hoog, dat het ernst wierd.

Hier in had die Prinses, schoon zy

wel zien kon, dat het tot een openbaar

bloed-bad komen zou (’t geen zy moge-
lyk maar zogt) zulk een vermaak, dat
zy het volk ’er nog al meer toe aanzette,
en met de uiterste vergenoeging ophitste
niet begerende, dat men hen scheiden
zou. Dog de onzen, vrcezende, dat
hier iets anders agter stak, en dat het
wel mogelyk (gelyk de tyd wat later
leerde) op ons gemunt kon zyn, be-
gonden dat met geweld te beletten, met
bedreiging, dat, zo men ’er mede voort-
ging, wy met geschut van de vesting 'er
onder schieten zouden.

Zy was een wakkere vrouw van ge-
stalte, en zeer wel bespraakt; maar te
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Bly-gelyk ook uitermaten geil en ligt
ken daar af had zy verscheide gegeven.

Altoos ’t is zeker, dat Koning Amster-
stam zekeren Moor, Tambora, van een

uitheemschen afkomst, en tegen ’s Ryks-
wetten by haar bevonden, al in ’t jaar
1676. heeft laten dooden; over welk
bedryf hy van den Tidoreeschen Koning
Saifoddin, die anders niet veel voor hem

over hadde, zeer geprezen wierd.
Naderhand heeft zy zich nog al meer.

met anderen, en ook met eenen Hatibi

Biboe, van ’t eiland Meauw, een Hove-

ing van afkomst, te buiten gegaan.
Deze is mede door den Koning gedoodt;
maar kort daar na had zy weër een an-

deren Minnaar, Hatibi Gilolo genaamt.
Dezen, om hem zo bloot, als de anderen.
oor ’s Konings wrake niet te stellen,
zond zy, volgens de wyze der Ternataa-
nen, en meer Oosterlingen , dagelyks

20kruiden, en bloemen tot ruikertjes,
konstig te zamen gestelt, dat zy over en
weder daar door al zo verstaanbaar, als
door brieven, malkanderen eerst verkla-

ring van liefde, en naderhand dagelyks
onderling berigt van alles gaven; dog
hy raakte door ’s Konings afval mede in
onze handen, en wierd om zyn vuil be-
dryf gerabraakt.

Wat nu haar vlugt na Tidore, en haar

gedwongen huwelyk met den Prins
eram belangt, ik ben van oordeel, dat

zy over de ruiling, van een jong voor
een oud man, van een ouden voor een

eugdigen Minnaar (van welken zy zich
zeer gaerne had laten schaken )1ees

vergenoegt en vooral zeer blyde ge-
weest is, dat zy van den Koning
haaren broeder, ontslagen was. En dier-
halven kan ik (schoon zy zulx voorgaf
niet gelooven, dat 'er haar leven aange-
hangen heeft, zo zy het niet deed, en
nog veel min, dat haar broeder haar daar
toe gedwongen heeft.

Zo ligt, en geil, als zy was, zo ligt- De Prin-

veerdig was ool haar zuster, de Prinses ses Mau-

onda.Maulonda, die zich, nevens den Prins
Rotterdam, al mede in ’t werk van ’s Ko-
nings afval gemengt, en daar by blyken
gegeven heeft, dat men geen vertrouwen
ter wereld op haar kon stellen; waarom
men daar na ook goed gevonden heeft,
dien Prins op Batavia te houden, alwaar

il hem in’t jaar 1686. met twee op-
passers heb zien verzeld gaan.

Hy was een Prins anders van een goed De

Prinsgelaat voor een inlander, redelyk kloek,
Rotter-na mate van dien ook gezet, en, in de
sam.tyd dat ik hem zag, in 't beste van zyn

leven, en na gissing agtentwintig, of
dertig jaren oud.

Hy was zeer beleeft, en vriendelyk, zyne
immers zo ’t uiterlyk scheen, en behoefde hoeda¬

niet nigheden.XX3
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niet na Italien te reizen, om de veinze-
ryen van 't Hof te leeren. Hy sprak
redelyk goed Nederduitsch, hoewel hy
't beter verstaan, als spreken, kon.

Zyn hoofd-ge waad bestond gemeenelyk
in een Tulband, of cigentlyk een dikker
Wrong, dubbeld om ’t hoofd, en bover
open, aan de eene zyde Goude afhan-
gende quasten, of franjes, hebbende

Zyn kleed was zomtyds een graauw
gestreept, zomtyds ook wel een effen
Zyde klecd, dan eens van deze, en dan
eens van een andere verw, en, na de wy-
ze der Macassaaren sluik om ’t lyf slui-
tende Badjoes, of opper-kleeden, ge-
schikt, waar onder hy een lange spitze

brock, gelyk nu de Hollanders dragen,
had.

Ik heb hem noit met koussen, maar
altyd bloots beens, en met muilen aan

de voeten, zien gaan. Ook ging hy
noit zonder oppassers, een eere, die hen
in schyn gelyk stelde met de Heerer
Raaden van Indien (die altyd met twet
oppassers uitgaan) maar die hem geenzins
met dat inzigt, en alleen, om op al zyn
doen acht te geven, gebeurde; hoedanigt
houw-kinderen de E. Maatschappy, toi
haar leedwezen, al meer gehad, en
nog heeft.

Ondertusschen verscheen de Koning
Amsterdam met zyn Koningin, en ver-
scheide van zyn Grooten, den 6der
October des jaars 1681. met het schip

ZynNieuw-Middelburg, op Batavia.
hoofd-dekzel was mede diergelyk Tnu

ZyIDistar, of Tulbant, als die var
VIybroeder, Prins Rotterdam; hoewe

alskostelyker in't geheel, zo van Stof
van Goude quasten. Zyn kleed was op
zyn Hollands, dan eens van swart Laker
mogelyk rouw dragende over zyn swaan

verlies) dan eens swart Fluweel , ook

zomtyds wel van eenig ander kostelyk
Zyde Stof

Hy had geen quade gebeerden, wist
uiterlyk, al vry wel met de Hollander-
om te gaan, en redelyk wel met hun in

gebroken Duitsch te spreken
De Koningin was de langste niet

maar voor een inlandsche Princes al zeei

fraai besneden van wezen, en vry blank
al het welke nog zeer verre overtrof hart
levendigheit van geest, en een zeer be
vallige wyze van iemand, door haar

minnelyke taal, en zoeten aart, ten eer-
sten in te nemen, waar door zy zich by
yder een, en voor al by haar Hoog Edel¬
delheden, en de Gemalinnen van de

Heeren Raaden van India, zeer aange
naam heeft weten te maken.

Men zag haar gemeenelyk in eer
kostelyke Cabaja, en kostelyke Juweelen

aan hebben. Zy was eigentlyk zyn vo-
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rige vrouws zoons weduwe, om de
welke te konnen trouwen, hy (gelyk
wy bevorens zeiden) hen beide om ’t le-
ven bragt.

Zy wierden van hare Edelheden zeer
wel ontfangen, en hun wierd wel vee
eer en vermaak aangedaan; maar na dat
nu eenige tydt verloopen was, bleek het
dat hare Edelheden dit alles aan hem , als

aan haren onderdaan, en niet als een vry
Koning, deden: want buiten dat hem
verboden wierd, voortaan iemand van
zyn eigen onderdanen te mogen dooden
(alle welke voor onzen Raad van Justitie

verschynen, en aldaar, na ’t blyken van
hunne schuld, behoorlyk gevonnist moe-
sten werden) oordeelden haar Edelheden
ook op zeer goeden grond in 't begin
van ’t jaar 1682, dat zy ook niet meen

gehouden waren, hem en zyn Grooten.
jaarlyks, wegens ’t omkappen der Na-
gelboomen , een vereering van t waalf
duizend Ryksdaalders te geven ; maar

om hun egter nog eenige zoetigheit te
doen, en een onverdiende weldaad te

bewyzen, vonden zy (zo ik wel heb
hooren zeggen, goed, hun alles ’t geen
zy de E. Maatschappy schuldig waren
by trappen quyt te schelden; houdende
nogtans aan haar, den Koning, en zyn
Grooten, jaarlyks iets, na dat zy zich
zelven dat waardig maken zouden, toe

te leggen; ’t geen nog altyd een streng
om den arm der E. Maatschappy was,
om hem, en zyne Grooten, te beter in

teugel te houden; hoewel hy zedert niet
veel meer van zyne parten heeft laten

voor den dag komen, alzo hy (hoe veel
eer men hem ook ’t zy op Batavia, ’t zy
naderhand in Ternate, bewees) wel klaar

zag, wat bril men hem op zyn nens
gezet had, en hoe hy in opzigt van alle
zaken, de E. Maatschappy betreffende
nu volstrekt onder haren Landvooge Dat hy

maar ecustaan moest, en zyn ryk van haar maar
Konintter leen had; zo verre, dat hy nu maa-
in naani

Koning van Ternate in naam was, dieis.
niet anders dan de bloote schaduwe van

dat Koninklyke nog behoudende, een
enkele pop van Staat zonder vermo-
gen, en een van de grootste onderdanen

der E. Maatschappy, was. Al het welke
hy, om de waarheit te zeggen, zich
zelven moetwillig op den hals gehaald
heeft

In February van dit zelve jaar 1682 De Hee

vonden ook haar Edelheden goed, den Padbrug
ge Ge-Heer, Jacob Lobs, na Ternate te zenden.
volmag-om den Heer Padbrugge aldaar te vervan
tigde

gen, welken zy volgens haren brief van over de

diseden Ssten als haren Commissaris, of Ge
Ooster¬volmagtigden, over de drie Oostersche
sche

Landvoogdyen aangesteld hadden. Land-

voog-
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Hy quam hier met de opper-Koop-
lieden, Picter van Akkersdyk, en Pieter
van den Hoorn, nevens de onder-Koop-
lieden , Abraham Boudens, en N. . Hoofo
die bygevoegde leden van den Gevol¬

magtigden zyn zouden den 23sten Juni
aan; dog de Landvoogdy wierd eers
den 2den September aan hem overgedra-
gen, en hy toen als twecent wintigste
Landvoogd der Moluccos voorgestelt ;
waar op de Heer Padbrugge nog dien
zelven dag met vier schepen na Banda
vertrok ; latende de Moluccos in schyn
wel bevredigt, maar in der daad nog vry
verwart, gelyk hy die ook gevonden

had, zo dat hier zorge, beleid, voor-
zichtigheit, en gestadig mistrouwen tot

het beteugelen van zulk een trots volk
vereischt wierd

Ondertusschen quam de Koningin den
15den September dezes jaars van een jon-
gen Prins op Batavia te bevallen; waan
pden volgenden dag verscheide plegte-
lykheden, by de Ternataanen in zo een
voorval gebruikelyk, volgden.

Uit onze vesting trok een volle troep
voetvolk onder 't bevel van een onder-

Hopman met vliegende Vaandels, onder
’t geluit van verscheide Gongen, Tifa 's,
en andere, zo inlandsche, als ook Hol-
landsche speeltuigen. Twee Macassaaren
met Schild, en Kris gewapent, spron-
gen met de zelve, uit de scheden gerukt
zynde, voor uit. Toen volgden ver-
cheide inlandsche specltuigen , ook ceni-
ge Chineesche groote Schalmeyen , en
verscheide Javaansche Trommeltjes, zyn-
de omtrent een el lang, en van een-lang-
werpig fatzoen, even als kleene Toelast
jens, daar anders de inlandsche Trom-

meltjes veel plat en breed zyn ; buiter
dat men op deze Javaansche met beide
de handen aan wederzyden gewoon is te
speelen, of die, zo als zy om den hals
hangen, te slaan; daar men de andere
op den grond zet, of in de eene hand
houd, en met de andere maar aan de eent

zyde met een vooromwoeld stokje, of
met een enkeld houtje, daar toe gemaakt,

gewoon is te slaan. Daar op volgden
cenige Slaven met eenige lange stokken.
waar aan ettelyke Wimpels op zyn Chi-
nees van schoonc Zyde Stosfen gemaakt
gehegt waren. Daar wierden ook drie
groote brandende Lampen, en eenige
brandende groote Chineesche Wasch-
kaarssen, gedragen waar op verscheide
amptenaaren des Konings met eenige
schoone Goude en Silvere vaten volgden,
waar onder zommige zeer fraai, en vry

groot bevonden wierden.
Toen verscheen de Prins Rotterdam

zeer kostelyk gekleed, en met een Gou-
den keten om zyn hals. Hy had eenige
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bedienden van de E. Maatschappy, door

den opper-Landvoogd, den Heer Kornelis
Speelman, tot het bywoonen dezer pleg-
telykheit uitdrukkelyk afgezonden. by
zich, en droeg zelf in een groote Silvere
vergulde schotel een jongen Cocos, of

Clappus-boom, welke hy niet verrevan

de hoofd-vesting op Batavia plantte.
Zulk een boom op de geboorte-dag

van een nieuwgeboren kind te planten,
is de gewoonte by zeer veel Oosterlingen,
en wel daar uit spruitende, om dat zy
by de leden van dien boom, die ’er alle

jaar een meer krygt, ten eersten den
ouderdom van het kind best weten te
rekenen, anders zyn zy ook wel gewoon
der kinderen ouderdom op den tyd der
bestiering van dezen of genen Landvoogd
op te geven, schoon de andere wyze
van rekenen veel ouder, en meer in ge-
bruik is.

Na 'tplanten nu van dit Clappus-
boomtje wierden van al de Soldaten drie
schoten met Snaphanen, en daar op ook
ettelyke Kanon-schoten gedaan; waar na
men op de zelve wyze weer na ’t kasteel

van Batavia trok, alwaar de Koning aan
verscheide lieden van aanzien een groote
Maaltyd gaf, en zeer vrolyk was

De Koningin wierd van de Gemalin-
nen der Raaden ook in haar kraam be-
zogt, en gaf met haar onderhoud aan
alle die vrouwen zeer veel genoegen;
gelyk ik dat eenige der zelve wel heb
hooren zeggen; maar zo groot alsde

vreugde over de geboorte van dit Prinsje
was, zo groot was ook de droefheit
over zyn overlyden op den 28sten der
zelve maand voorgevallen.

By zyne begrafenis had men mede ver-
scheide Moorsche plegtelykheden.

Het wierd van twaalf Slaven, niet op
een baar, maar op een daar toe vervaar-
digden grooten Throon, die de gedaante
van een verheven praal-bedde had, en
van een zeer kostelyke sprei bedekt wierd,

gedragen. Op ieder hoek van dit praal-
bed stonden vier Slaven, een van welke

een open Sonnescherm in de hand had,
om het lykje tegen ’t steken der Zonne te
beschutten.

Voor dit praal-bed trok een volle troep
voetvolk op een statige wyze, hebbende
alle hun geweer omgekeert

Na ’t voetvolk volgde de Koning,
met zyn broeder, Prins Rotterdam ,en

eenige andere Grooten; en daar op wierd
dit Prinsje by de Clappus-boom, die ten
teeken van zyn geboorte geplant was
begraven, en zo omtrent veertien dagen
lang van zekere perzoonen (hoewel min-
der in getal, dan te voren) een uittogt
na ’t graf, niet zonder inlandsche speel-
tuigen, gedaan, om dit Prinsje te be¬

weenen,
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die menweenen, en eenige bloemen,
vergulde'er gedurig versch in Silvere

schotelen na toe bragt, op zyn graf te
strojen.

allerbestDe Koningin ondertusschen
den wispelturigen aart des Konings weten-
de, en hoe vele van zyn andere vrouwer

vreesdehy om ’t leven gebragt had,
wanneer hy haar eens mede moede er
wars werden mogt, ook diergelyken einde
door zyn handen, of bestel, en verzogt
daarom voor haar vertrek van Batavia
aan den Heer opper-Landvoogd Speel-
man, en de Edele Heeren Raaden van
Nederlands India zeer heimelyk , da
haare Edelheden, bewust, hoe de Ko

ning met zyne vorige vrouwen geleeft
had, Hem, als uit hun zelven, zonde
hem iets van haar verzock te laten bly-
ken, ernstig wilden bevelen, dat hy mef
haar, als zyn Koningin, leven, haar mef
behoorlyke agting handelen; en haar noit
aan ’t leven komen moest.

Dit beloofden en deeden haar Edel-
heden met veel ernst en voorzigtigheit
daar byvoegende , dat de leden der
Hooge Regering te Batavia zo veel op-
zigt over zyn gedoente omtrent deze
zyne Koningin voortaan nemen, en zich
zo veel aan haar gelegen zouden latern
leggen, dat zy, by aldien hy haar eenig-
zins qualyk- handelde, zulx als of ’t aar
haar zelf geschiedt was, in alle manieren
wreeken, maar voor al hem ten uiterster

vervolgen zouden, zo hy zig verstouten
mogt, haar (gelyk hy andere van zyne
vrouwen gedaan had) aan ’t leven te ko-
men; welke ernst den Koning uit de
ernstige taal van den Heer Speelman ( die
een groote deftigheit in zyn wezen,en

niet minder in ’t spreken, had) gebleker
zynde, beloofde hy verre van haar oit
aan ’t leven te komen, altoos in alie re-

delykheit, en met veel agting, met haar
te zullen leven ; al het welke hy ool

stipt nagekomen is; hoewel hy anders
zich al zo weinig aan zynen handel met

de menschen, als aan zynen Godsdienst
gelegen liet; gelyk uit dit eene staaltis
blyken zal

Na zyne te rug komst in Ternate, int jaar 1683, gebeurde het, dat hy
bezig zynde in de tegenwoordigheit eeni

ger Hollanders van een brave Westphaal
sche Ham te eeten, buiten gedagten in
dat bedryf van een Casisi, of Priester
overvallen wierd, die, dit ziende, den
Koning met zeer veel ernst en verwon-
dering daar over aansprak, vraagende,
hoe hy, die een Mohhammedaan, en
gehouden was, zulk een bedryf in een
minderen te straffen, zich verstouten
dorst, zelf zo openbaar, en ten spot

van zyn Godsdienst, in de tegenwoordig-
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heit der Hollanders, spek te eten:; Hy
niet verlegen met die zaak, gaf den
Priester tot antwoord, dat hy geen spek-
maar een Hollandsche Ham at, en voeg-
de, om zyn zeggen te bewaarheden, er
by, dat hy het den Hollanders vragen
kon, of dit geen Ham, en of dit wel

spek was; dog hy ziende, dat de Prie-
ster, daar mede niet voldaan, hen ’t niet

vraagde, zo vraagde hy zelf, of hy de
waarheit niet sprak, of dit geen Ham
was, of de Hollanders dit zo niet noem-

den, en of zy niet een groot onderscheid
tusschen Ham, en spek maakten: Zy
zeiden, Ja; en bevestigden dit ( want
zy aten mede van de Ham) zo sterk, dat

de Priester, hoe moejelyk ook in zyn
geest daar over, alzo hy wel beter wist
daar mede te vredc zyn, en voor zyn
oogen zien moest, dat hy voortging
smakelyk van die Ham, maar geen spek
te eten, en helder daar op een gla
wyn te drinken, zonder zich 'er aan te

krcunen, dat Mobbammed beide ’t spek
en de wyn, zo fireng aan alle Mohham-
medanen verboden had.

Na den oorlog quamen de Ternataan-
sche Grooten, de Goegoegoe, de Zee-
voogd en Kimelaba Marasnoli, over
Amboina (daar zy wel vyf of zes maan-
den bleven) kort na de aankomst van de

Heer Fadbrugge in Ambon, weer in Ter-

nate, met last dat men hen al het hunne

weer zou geven, en dat zy door den
Landvoogd , en byzonder door den Ko-

ning, wel zouden gehandeld worden;
dog de Goegoegoe was zyn Gemalin
de Prinses Gamma Lammg, nu aan den

Prins Ceram getrouwd, quyt
In dit zelve jaar vonden haar Fdelhe

den in April goed, schoon de Koning
en eenige Grooten, die toen ook op Ba
tavia waren , en wegens hunnen afval
regtvaardig verdiend hadden, dat men hen
van hunne jaarlyk sche erkentenis-pennin
gen niets toelag, egter hen zodanig te

begunstigen , dat die Vorst, en de
Grooten, om hen te naauwer aan de E.
Maatschappy te verbinden, jaarlyks deze
vastgestelde somme trekken zouden, te
weten
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Ook vonden zy daarenboven goed , De Hhoekom, of opper-rigter van

Ternate.den Koning, uit aanmerking van zyn
onvermogen, een somme van 41865-8-9 Djouw Neaman.
edelmoedig quyt te schelden, en aan En meer anderen, in de Lyst zelf, by
zyne Ryks-grooten een jaar van deze de dood van zyn Edelheit den Heer Speel-

man te vinden.hunne jaarlyksche erkentenis voor uit te
geven. In ’t jaar 1685. is hy ook op Batavia

In Mai hebben zy omtrent den staat, geweest, hoewel hy ’er niet lang bleef
't bestier van het Ternataansch ryken Hy had eenige geschillen met Koning

voortaan vastgestelt, twaalf Ryks-Raa- Saifoddien en zyn volk gehad; waar over
den te verkiezen, dezelve den Koning tot hy klagtig viel by haar Edelheden, die
't behandelen van alle Ryks-zaaken by te hem geraden hebben, geen moeselykhe-
voegen, en hem op zekere voorwaarden den aan te regten, maar den Koning van
in zyn ryk te herstellen, welke hy in de Tidore daar over ordentelyk, en in der
maand van July (zo ik van eenige Ter- minne te laten aanspreken, en te hooren,
nataanen verstaan heb) ook onderteekent wat antwoord hy daar op geven zou;

en zo dat niet voldoende zyn mogt, danheeft.

een behoorlyke betuiging daar tegen te’t jaar 1684, den 15den JanuaryIn
laten doen, en daar van kennis aan haarwoonde hy mede by de plegtelyke be-
Edelheden te geven; dog zo die Koninggraaffenis van den overleden Heer, opper-
hem ondertusschen weer nieuwe moeiteLandvoogd, Kornelis Speelman. Hy wierd
aandeed, dat hy dan met den Neder-geplaatst onmiddelyk na haar Edelheden.
landschen Landvoogd zou overleggen,den opper-Landvoogd, en de Raaden
wat daar in best gedaan ware.van Nederlands Indien, en pas voor den

Men vond ook goed, in dit jaar aanouden afgedankten Heer Antoni Pavil-
Koning Amsterdam weer duizend Ryks-joen ; ’t geen by de Lykstatie van dien
daalders te verstrekken, en de onkosten,opper-bestierder nader kan gezien werden.
tot het maken van eenige nieuwe kleede-Buiten zyn Hoogheit verschenen daar
ren, en den voorraad van zommige din-mede in swart-Lakenze rokken, deze na-
gen , tot zyn reize noodig , hem tevolgende Ternataansche Grooten.
schenken, en zyne gansche schuld, toenRepbi, Zeevoogd van Ternate.
noch vierendertig duizend RyksdaaldersDe Prins Rotterdam, ’s Konings broe¬
zynde, jaarlyks zodanig te verminderen,der
dat men van zyne erkentenis-penningenKimclaba Tommagola.
voortaan maar twee duizend RyksdaaldersDe Prins Malajoe, ’s Konings broeder.
aftrekken zou; waar op hy in ’t eindeKimelaba Tomaitoe.
des jaars weër na Ternate vertrolken is.De Prins Toluccc, ’s Konings broeder.

ZESDE HOOFDSTUK.

YNt jaar 1686. de Heer Thim, drieentwintigste Landvoogd der Moluccos. Die
op Japara aangiert, als ook tot Batsjan. Zyn aankomst, en inhaling, in Ternate.
Vertrek van den Heer Lobs van daar na Batavia. Intrede der regeering van den
Heer Thim. Misnoegen van zynen tweeden. Die zich in deze Landvoogdy tracht in
te dringen. ’t Geen uit 's Konings schryven, en antwoord ’er op, te zien is. Des
Landvoogds goed verstand met den Koning. Zyn haat bier over tegen van Thye.
Dien by stil na Manado doed voeren , en zyn papieren lichten laat. Waar af zyne
vrouw na Batavia kennis geeft. Misslag des Landvoogds daar in, in ’t aanhouden des
schepen, diergelyke van de Landvoogden wel meer begaan worden. Vrugteloosheit
van zo grooten misslag. Waar toe de Predikanten medegewerkt hebben. In ’t jaar
1689. de Heer de Haas Gevolmagtigde der Oostersche Landvoogdyen. De Heer
Kops vierentwintigste Landvoogd der Moluccos. Des Heeren de Haas verrichtingen in
Ternate. De Heer Thim, en die twee Predikanten, buiten bediening na ’t vaderiand
gezonden. Hy komt als Schipper weér uit, verliezende schip, en leven. Hoe t met
Moulin, en Hoogeboom, ging. De dood van Koning Amsterdam, en ’t bestier des
Ryks door de Grooten in ’t jaar 1691. De Heer Basting gekoren vyfentwintig ste
Landvoogd der Moluccos; dog overleden. De Heer Buis Gezaghebber. De Heer
van der Duin, vyfentwintigste Landvoogd der Moluccos in ’t jaar 1692.
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Edert zyn onder de regeering
van dezen Koning niet vec
merkwaardige zaaken voor

gevallen; dan alleen, dat de
Heer Landvoogd Lobs in 't

jaar 1686. den 1sen Juny door den Heer,
Johan Henrik Thim, als drieent wintigste

Landvoogd der Moluccos, vervangen is
na dat die Heer den 23sten April daar met
het Jagt Naaldwyk aangeland was.

Deze Heer bevorens Bevelhcbber
op Weisselmund, een vesting van der

Koning van Polen, omtrent Dantzig
voer in ’t jaar 1684. als Schipper en
Bevelhebber in dienst der E. Maatschapp
uit, wierd naderhand op de Kaartema-
kers-winkel te Batavia eenigen tydt ge-

bruikt, en tot dit ampt (’t geen al een

goede sprong was) zeer schielyk gevor
dert, en daar op den 19den February op
de Reede van Batavia als Landvoogd de
Moluccos (volgens gewoonte) aan boord
voorgestelt zynde, vertrok hy van daar met
zyn zoon, dogter, en verder huisgezin,
den zosten dier maand, en gierde op Ja¬
para aan, alwaar hy de schepen Voor
schoten, de Moerkapel, en het Jagt 't
Goud visje, vond; hoewel ’er naderhanc
nog de schepen Macassar, Zirkzee, de
Gideon, Oosterblokker, Naardermeer

de Graaf Boswyk, Cadiri, Rorterdam,
cn ’t Wouwtje, verschenen zyn; var
welke de twee laatste mede na Ternate

stonden te gaan
Hy was wat schiclyk van Batavia na

Japara vertrolken, om na vermogen, by
zyn komst aldaar, eenige order wegens
den droevigen moordt van de Heerer
Tak, van Vliet, en meer andere, or
den Ssten February dezes jaars te Carta
Soera de Ningrat door Soera Pati, en
zyn volk, elendig om hals gebragt.
volgens last van haar Edelheden, te stel
len; van welke wy breeder onder de
stoffe van Java, en die der Mataramsche
Keizers, staan te handelen.

Hy vertrok van daar met de Jagten
Naaldwyk, en Rotterdam, mitsgaders
de Fluit het Wouwtje, den z2sten Maart
en quam eerst voor de vesting Barnevel-
in de Straat van Batsjan ten anker,
al waar de Bevelhebber, Pieter Lyn, met
den Koning van Batsjan, Alawaddin
benevens zynen broeder, Kaitsjili Moe

soi, en eenige andere Grooten des Ryks,
den nieuwen Landvoogd Thim aan boord

quamen verwelkomen, en op het plegte-
lykste begroeten; dog namen na kort
verblyf, om dien Heer, en zynen boden
viet op te houden, weër afscheid, die
den 23sten April voor de vesting Orangie
ten anker quam, alwaar hy van der
Landvoogd Lobs en de voornaamste
dienaaren der E. Maatschappy, aan boort
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verwelkomt, en, volgens gewoonte,
onder ’t doen van drie algemeene los-
brandingen der Soldaten, en Borgers
ten dien einde in ’t geweer gebragt, en
’t balderen van het Geschut zeer plegte-
lyk aan land geleid, en statelyk inge-
haalt wierd, terwyl kort daar aan de twec

andere schepen op de Reede quamen.
Daar liep eenige tyd door, met de

zaaken tot het overgeven dezer Land
voogdy in behoorlyke order te brengen

waar op de overgave den isen Juny in
der minne, en zonder de minste geschil
len tusschen deze twee Landvoogden
gevolgt zynde, is den Heer Lobs, na
plegtelyk afscheid van de Noluksche

Koningen, den Heer Thim, en alle de
andere Grooten, zo der Moluksche ci-

landen, als in den dienst der E. Maat
schappy, genomen te hebben, door der
Koning Amsterdam, den Prins Tolucco,
zyn broeder, en verdere Grooten, met

de zelve plegtlykheit, die by des Heeren
Thijm ’s inhaling gebruikt was, tot aan
boord uitgelei gedaan, alwaar deze
Vorsten, en Heeren, eenigen tydt vro-

lyk geweest zynde, van den Heer Lobs
andermaal afscheidt namen, vaaar op hy
zyn rcize na Batavia over Amboina (daar

hy den ;den Augusty quam, en tot den
4den September bleef) voortzette.

Wat nu de regeering van den Heer
Thim betreft, hy was by zyn intrede
aldaar (zo het uiterlyk scheen) by der
Koning zeer bemint; dog hy had mede
dienaars in den dienst der E. Maatschap-
py, die hiem niet alleen den voet zeer

dwars zetten; maar, waar het hen moge-

lyk, hem dien ook wel meesterlyk zog
ten te lichten.

Het schynt, dat het den twecden
pervoon, en opper-Koopman aeaar, der

Heer Isaac van Thye merkelyl, met de

komst van den Heer Thin, nit zyn
gissing gegaan was, en dat hy geen andere
staat gemaakt had , van zelf als Land-

voogd te zyn, en den Hecr Lobs by zyn
vertrek te vervangen; maar nu, buiten
verwagting, hier een nieuwen Land-
voogd krygende, zette dit al van den
beginne af geen goed bloed, maar zyn
drift hem aan, om tegen zyn opperge-
bieder niet alleen zelf aan te werken, maar

om ook verscheide andere van de voor-

naamste dienaars daar toe te bewegen, en
met hen rypelyk te overleggen, wat mid
delen men best zou in ’t werk stellen,

om dezen Landvoogd van daar te krygen,
en ’er zich zelven in te draajen.

Daar toe had die opper-Koopman
onder anderen den Predikant, Mattheus
Hek, den Hopman, Augustyn du Moulin,
en eenige andere, aan zyn snoer weten te
krygen, en met hun beraamt, om dit

les
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1686. alles tot het gewenschte oogwit te bren-
Diezich gen, dat men yder in het byzonder daar

over met den Koning van Ternate hei-in deze
Land- melyk sprak, en zyn Hoogheit zogt aan
voogdy te zetten, om over den Heer Thim te
tragt in te

klagen, en van Thye, als des zelfs ver-dringen.

vanger, te verzoeken.

Volgens dit besluit sprak men den Ko¬

ning daar over; maar vond hem vry
beter Thim 's gezint, als men verwagt
had; en nog veel minder had men ver-
wagt, dat de Heer Thim een afschrift.

zo van het schryven des Konings in 't
jaar 1687, als van ’t antwoord haarer

Edelheden, door haare Edelheden zelfs
bekomen, en dat het van zulken slegten
uitslag voor verscheiden van hen geweest
zoude hebben.

Wat listen en lagen zy tegen dien’t Geen

Heer aangelegt hebben, en hoe dit allesuit 's Ro¬

nings by Koning, Koitsjili Amsterdam, opge¬
schryven, nomen is, zal ik niet ophaalen, maar
en ’t ant-

my alleen gedragen aan het navolgendewoord

er op, te uittrekzel uit 's Konings brief aan haare
zien is. Edclheden, en uit het antwoord van den

Heer opper-Landvoogd, Joanies Camp¬
huis, en de Edele Heeren Raaden van

Nederlands India aan dien vorst, dat my
de Heer Thim by zekere gelegenheit zelfs

heeft meegedeelt.

Extract uit den brief van zyn Hoog-
heit den Koning van Ternate aan
haar Hoog Edns tot Batavia ge¬

zonden, met het Jagt Pylswaart

in de maant Juny 1687, daar by
getoont word, wat listige Practy-
ken de opper-Koupman, lsaac van

Tuye, met zynen aanhang in Ter-
nate, in ’t werk gestelt heeft, om
zynen Gouverneur, den E. Heei
Joan Henrik Thim, den voet te

ligten, en zich zelven daar in te
dringen, wellen Koninklyken brief
haar Hoog Edl. van Batavia aan
wel gemelten Heer Gouverneur in
de maand Maart in ’t jaar 1688.

gezonden hebben tot zyn narigt
op dat zyn E. zien moge, wat
guiten hy in zyn Gouvernement
heeft.

YjOrders geeft zyn Majestcit aan baar
VEd ook keanisse, hoe de Gouverneur

Joan Henrik Thim, die haar Edns tot die
charge aangestelt hebben, alhier op Ternate

wel verscheenen is, en uiy met den zelven
in een goed verstand tot nog toe passeeren.
met hope, dat zulx ten goede van de E-
Compagnie redundeeren mag, dog de
Gouverneur en is met zyn secunde en
opper-Boekhouder in geen goede overeen-
komst, zodanig als de practycq wel is. Voor
dezen zyn verscheiden Gouverneurs albier
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van daan verlost, als ook diverse perzoo¬
nen uit den Raad van bier geligentieert,
en andere bier verbleven, waar van 'er nog
eenige van dien tyd af tot nu toe zich albier

in de Moluccos bevinden, dog noit isser
zodanig geprocedeerd, als aan den Gou-
verneur Joan Henrik Thim te werk gestelt
word; dog zyn Majesteit maakt alleen zyn
reguard op den Gouverneur Joan Henrik
Thim , gelyk de zelve ook tot nog toe niets
gedaan heeft, dat met de Costuimen en
practycq van hun affaires strydig is
waarom ik dit ook aan baar Ed. bekent
make, want zyn de Blanken in zulken

staat, hoe zal het dan gaan met ons , die
maar Swart genoemd worden, gevende dit
maar alleen aldus te verstaan, op dat baar
Ed. dit in gedagten zouden gelieven te
houden.

Vorders geef ik ook kennisse aan haar Ed.
hoe een Misties, Kornelis Pietersz. ge¬
noemd, by den Goegoegoe Marasaoli ge-
weest is, zeggende, dat de Heer Gouver-
neur hem by zyn E. gezonden badde, om
den opper-Koopman behulpzaam te zyn,
dat by het aanstaande Mousson Gouver-

neur van Ternate mogt gemaakt worden.
Hebbende by , Goegoegoe, daarop

reantwoord, dat by zulx niet en konde
doen, maar wel de Heer Koning, en is hy
Kornelis daar op by my gekomen, zeggende,
dat by van den Heer Gouverneur by zyn
Majesteit gezonden was, om te verzoeken,
dat ik den opper-Koopman daar in wilde
jehulpig wezen, dat by dit aanstaande
Mousson tot Gouverneur van Tern te

mogte geadvanceert worden. Waar op ik
zeide, dat zulz onwaaragtig was , dat
hem de Heer Gouverneur by my zond,
want by aldien de Heer Gouverneur
ymand aan my wilde zenden, dat bhy den
Tolk Fredrik wel allen tyd zond, die

ten expresse Tolk van de E. Compagnie
was.

Ook is, op een Sondag , Juffr. van
Thye, de Huisvrouw van den opper-
Koopman, eens by my gekomen, verzoe-

kende my, dat ik na Batavi wilde schry-
ven, en daar by adviseeren, dat de Gou-
verneur gants oncenig met ons zich aanstelt,
of afkerig van gemoed tegens ons is, en ik
over zulx de Heeren wilde verzoeken, dat

de Heer Gouverneur Joan Henrik Thim
van Ternate mogt opontboden worden, en

dat de Heeren geen moeite geliefden te

neemen van aldaar tot Batavia een vervan-

ger op te speuren, maar dat hier een be¬
quaam perzoon was om te luccedeeren.
Dat was dan het verzoek van Juffr. van
Thye, gelyk ik ook verstaan hebbe, dat
Sr. Isaac van Thye te zamen met den
Predikant, Mattheus Heck, en nog een
persoon , die wel by voorschreven opper-
Koopman gezien is, arbeidden, om te
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maken, dat de Heer Gouverneur Thim

van Ternate mogt opontboden worden, en
by, Sr. van Thye, in zyn plaats suc-
cedeeren. Voorts is drie dagen daar na de
Kapitein, Augustin du Moulin, met nog
een Hollander, genaamt Mr. Davids, na

myn Hof gekomen, gevende den oppasser
van het Palleis aan my daar van kennisse,

toen ik agter in het Hof was, en ben aldus
by hen gekoomen, en zyn wy te zamen met
ons dryen in de Gallery gegaan, daar wy

tegingen nederzitten om met malkander
praten, zeggende zy beide iegens my, dat
de Gouverneur zich in het Kasteel zeer

questieus en oneenig aanstelde.
Waar op ik hen vroeg, wat de oorzaak

van de questie was, daar op de Kapitein
Moulin antwoordde, dat de Gouverneur
een quaataardig perzoon was , zynde nie-
mand onder de grooten nog onder de kleinen,
die goed van hem spreekt , en daarom heb-
ben wy die gedagten, dat 'er dit Mousson
een Commissaris van Batavia herwaards te

komen staat.
Doende ik daar op weder de vrage,

waarom dat 'er een Commissarisbier te ver-
schynen stondt : waar op hy Moulin in ant-

woord paste, om dat de opper-Koopman.
en de Predikant aan de Heeren tot Batavia
alle de quade proceduren, en Conduiten,
van den Gouverneur tot een toe overschryven
willen; wy hebben dit maar aan uw Maje-
steit willen zeggen, waar op ik dan van hun
opstond, en zy ook weder weggegaan zyn.

Verders vier dagen daar na is de Predi-

kant Heck by my gekomen met een brief,
verzoekende my den zelven met myn naam
te ondertekenen; dog alzo ik dagt, dat zulx
onbehoorlyk van my gedaan zoude zyn, heb
ik myn naam ook in dien brief niet gestelt,
hebbende ik gehoord, dat die brief alreede
van zeven perzoonen ondertekent was, als

namentlyk door den opper-Koopman, aac
van Thye.

Ten tweeden door den Predikant, Heck
Ten derden door den Kapitein Moulin.
Ten vierden door

Ten vyfden door een Boekhouder.

Ten zesden door den gedeporteerden
Winkelier, Pieter Coy.

En ten zevenden door Pieter Hogeboom
Wy zyn ook met den Gouverneur in

geene de minste differentie, hoe zoude ik
dan myn naam onder dien brief hebben kun¬

nen stellen, waarom ik dan ook kennisse
daar van aan haar Edelheden hebbe willen
geven enz.

Lager stond

Gecollationeerd Accordeerd
Batavia in ’t Kasteel den gden
Maart int jaar 1688.

Was geteekent

J. Ackersloot.
eerste Clercq.

UKS E

Antwoord van haar Hoog Eden tot
Batavia aan zyn Hoogheit den
Koning van Ternate, de voorsz.
Materie betreffende.

Joannes Campbuys Gouverneur Gene-
raal, mitsgaders de Raaden van
Nederlands India, zenden dezen

brief aan den Paducca Siri Sulthan

Kaitsjili Amsterdam , Koning tot
Ternate ende onderhoorige landen,

den welken God de Heer wil

geven, een lang leven, vreede , en
voorspoed in deze wereld, en na-

maals den Hemel, Amen.

N de maand July, in ’t jaar 1687 met
Tde wederkomste van ’t Jagt Pylswaart
uit Ternate, hebben de Gouverneur Ge-
neraal en de Raaden van India den brief
van Paducca Siri Sulthan met behoorlyke

eer en van outs gebruikelyke plegtigheden ,
wel ontfangen, en by de Lecturc der zel-

ve met groot genoegen vernomen de goede
gezondbeit van Paduca Sinni Sulthan, en
zyn Koninklyke Familie, nevens den wel-
stand van alle Ryx-grooten, volkeren, en
landen, die zyne regeringe onderworpen,
en onderdanig zyn , willende vorders ver-

hoopen een lang en bestendig vervolg daar
van, en dat Paduca Siri Sulthan na dezen

tyd zyne agtbaarheit hoe langer hoe zorg-
vuldiger zal iragien te bevesligen, zonder
zich meer aan deze of geene schadelyke mis¬
leidingen over te geven, die anders niet

na zich sleepen, dan rampen, en elende, en
waar van de autheuren noit andere inzigien
voor hebben, dan de voldoeninge van hun
eigen baatzugt, of het verderf en onaergang
der geener, die zy poogen daar in te sirik-
ken, gelyk dagelys ervaren word, en zyn
Majesteit niet onbekend is, die daarom in
t toekomende niet zal nalaten met zyne

omzigtigheit de goede uit de quade Raaden

te onderscheiden, en die laatste te verwerpen,
verhopende onderwylen, dat zyn Majestcit
zal gelieven vast te stellen, hoe de Gouver-

neur Generaal, en de Raaden van India,
hunne Suppoosten noit gewent zyn te sty-
ven, in iets te ondernemen tegen het vegt en
de billikheit, en byzonderlyk omirent de
vrienden en Bondgenooten, wier belang
neffens dat van de E. Compagnie zy by
alle occasien en naar hun vermogen overal
zoeken te handhaven en bevorderen , hun
grootelyx leed zynde, wanneer zy ondervin-
den, dat de mindere Ministers zich daar

tegen komen te misgrypen of zich verstouten

cenige moedwilligheit te pleegen, dat haare
Ed. noit ongestraft willen laten, en de on¬

beschaamtheit van cen deel Compagnies
dienaaren, die met een qnbetaalyk op-et

hebben voorgenomen gehad (Nota hene )
isii

1688.
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1688. hunnen Gouverneur en wettig gebieder
by zyn Majestcit verdagt te maken, en
daar door gezogt zich met u Majestcits
aan-ien omtrent de E- Compagnie te onder

schragen, om hun verfoeiclyk voornemen
dies te beter te doen gelukken. Deze zyn
met een groote voorzigtigheit van zyn Ma¬
jesteit asgewezen. De Gouverneur Ge
neraal en Raaden van India konnen nie
genoeg pryzen zyn wys beleid daar in, en

vaiwillen vertrouwen, dat de genegenheit
ecy2yn Majestcit tot het voorstaan van
LL.vel gereguleerd bestier, noit gunsi
Onbederlen aan diergelyke ( Nota bene

vAr.waardige menschen, en ter contrarie
zynent vegen de goede overeenkominge, di

shen 2y2 Majesteit en den Gou
verneur, zal onderhouden, om alzo geze
onder haind den gemeenen vrèede in de

Molhecos te bevestigen, en allen oproer
ier tegens strydende, daar af te weeren,
t welk God de Heer, als een werk, hen
bez. nderlyk aangenaom, zonder twiffel zal
zegenen enL.

Onderslond geschreven in ’t Kasteel
Batavia op t ciland Groot Java, in i

Koningryk Jacatra, den zosten February
in jaar 1688. en vorders de Gouverneur
Generail von Nederlands India, was ge¬

tekent Joomies Campiuys, ter zyden stond

'sCompagnies Zegel in rooden Lakke
gedrult, en daar onder ter order van hoog¬
genolie baar E. was gerckend Abraim van

GecollationeerdRicbeck, Secrctaris.
Accordeerd Batavia in 't Kasteel den

zosten February in ’t jaar 1688. Was ge¬
tekent J. Ackersloot eerste Clercq.

Gecollationeerd Accordeerd

Ternate in ’t Kasteel Oran

gie den 3osten Mai in ’t jaar
1688

II. Harlaar.

eerste Clercq.

Uit al het welke men dan klaar het

goed verstand tusschen den Koning, en
dien Landvoogd, mitsgaders het te ver-
gecfs woclen van zyn vyanden tegen hem
zien lan.

Zulke bedryven van een minder teger
zyn meerder konden niet , dan quaad
doen aan alle die genen, die zich daar
toe zo onvoorzigtig ingelaten hadden
ern bequaam, om dien Landvoogd.
die anders zomtyds al vry wat fors, er
driftig was (gelyk alle menschen hunne
gebrcken hebben) nog driftiger te maken

De opper-Koopman, aanlegger van
dee ziak, gevoelde daar de eerste smer-
ten van; want de Landvoogd, die al

N.EK a 357

lang een goede gelegenheit, om zich aar
hem te wrecken, afgezien had, lietop

zekeren tyd, dat de Heer van Thye ui
wandelen was, hem stil ligten, en met

een Sloep vervoeren, zyn Schryfkamer
en Lessenaar opsteken, en alle papieren.
heim byzonder in zyn kraam dienende,
er uithalen.

Hy liet hem zo stil, als ’t mogelyk
was , aan boord vasthouden, en den
Schipper (die ’er te voren af wist) be
lasten, aanstonds ’t anker teligten, en mef
dien Heer na Manado t’zeil te gaan;
zonder dat nogtans, of zyn vrouw, of
zyn vrienden, in langen tyd wisten
waar na toe hy zo behendig vervoert
WaS.

Hoe schoon dit dezen opper-Koop-
man, daar (na my bericht is) op zyn

muiltjens, zonder verschooning, linnen,
kleederen, of eenigen voorraad gekomen,
gestaan, en hoe droevig hy na 't Com-
pas , ’t geen zo wonderlyk met hem ver-
draait was, gezien heeft, kan yder een
lichtelyk denken.

Hier van gaf zyn vrouw, die geweldig
over dit vervoeren van haar man (zonde
te weten, waar heen; als ook over dit

opbreken van zyn Schryf-kas,en’t ligten
zyner papieren, schreeuwde, zo na Ba
tavia, als aan de nabygelegene Land-
voogden, kennis, met de tranen in haar
oogen biddende, om haar en haren ver
voerden man te hulp te komen, en van
zulken weërgaloozen geweldenaar, als
de Heer Thim was, te redden.

Indien de Heer Thim of wel was be-
dacht geweest, of maar een trouw en

verstandig vriend gehad had, die hem
wel geraden had, zo zou de zaak voor
hem geen last geleden, en deze opper-
Koopman het zeer swaar te verantwoor-

den gehad hebben, daar het nu, door
dit groot misverstand, zeer qualyk voor
den Landvoogd Thim uitviel.

teHy, om zyn vyanden alle middel

benemen, van hier af naar Batavia ken
Xnis te konnen geven, vond goed ,

schepen, daar ter Reede leggende, aan
te houden, en dat jaar niet na Batavia te
zenden, 't welk wonderlyke gedagten
tot zyn nadeel aan haar Edelheden gaf,

en haar in de uiterste verlegenheit wegens
den staat dezer Landvoogdy bragt

Het was zekerlyk een daad van ge-
weld, zyn tweeden in den Raad zo
heimelyk weg te doen voeren, en nog
grooter geweld, dat hy zyn kasten of
kisten opbreken, en alles tot zyn ge-
noegen daar uit ligten liet; maar was
hy wel beraden geweest, hy zou zich
van een veel zekerder, en onberispely-
ker middel bedient hebben, om zich

is,van dien Heer te ontslaan, dat
hyYy 3
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hy moest over hem zeer ernstig na Bata-1688.

via geschreven, en zyn opkomst van
daar maar verzogt hebben, en haar
Edelheden, reeds zo veel van deze zaak,
als uit haar eigen schryven gebleken is,
wetende, zouden hem zulk een verzoek
noit geweigert, en hy zich aldus op eer
prysselyke wyze, en met nadruk, aan
hem gewroken hebben.

Egter moet men zich zo zeer over ditDierge-
lyke van bedryf van dezen Landvoogd niet ver-
de Land wonderen, aangezien ik 'er meer gekent
voogder heb, die zich van de magt, die zy in
wel mee

handen hadden, mede op diergelykenbegaan

vyze bedient hebben: En waar toetrerden
vervalt niet ligt iemand, die de magt in
handen heeft, voornamentlyk, wanneer
hy , lang genoeg getergt zynde, en
vreezende geen genoegzame gelegenheit
van wraak tegen zyn vyand te zullen
erlangen, zich zelven gelooft in staat te
zyn, van zich door zulken daad van
geweld (die hem dan egter, als regt
vaardig, voorkomt) aanstonds te konnen

wrecken; waar by dan de blindheit in
zyn cigen zakc, en ’t gebrek van goede
raadslieden, gevoegt zynde, hy te ligter
tot zo een onbezonnen bedryf, ’t geen
hy naderhand, bezadigd zynde, zel
doemen moet, overgehaalt werd

Ik weet niet, dat de Heer Thim eenig
De vrug- ander vriend , of voornaam raadsman.
teloos-

dan den Predikant, Kornelis de Leeuw,heit van

20 groo- gehad heeft. En daar zyn ’er, die wil-
ten mis¬ en, dat die Heer den Landvoogd tot
Aag. het ophouden dezer schepen voor een

aar, om ’t schryven na Batavia dus te
beletten, zou geraden hebben.

zyHet zy dit waar of niet waar
en ’t zy de Heer Thim dit uit zich zelven

of wel op den raad van dezen Heer, of
van andere, gedaan heeft, ’t is zeker,
dat het een uitnemende groote misslag
en ook oorzaak geweest is, dat zyn zaak
die in den grond goed was, nu volslagen
quaad, en, om haar gevolg, onverant.
woordelyk wierd; behalven dat hy daar
door geenzins zyn oogwit bereikte, ver-
mits zyn vyanden middel vonden,om .

tegen alle zyne voorzorge, over Am-
boina door den Heer de Haaz, en over
Macassar, en Banda, zo veel brieven,
als zy wilden, na Batavia te zenden

Het zou een gewenschte zaak geweest
Waar to

zyn, zo de Predikanten de Leeuw, en
de Predi

Hek, in wat beter eendragt, en niet inkanten

mede- zulk een ergerlyke oneenigheit, als mei
gewerkt daar dagelyks zag, geleeft, maar nog
hebben. veel wenschelyker ware ’t geweest, in-

dien zy, volgens hun ampt, zich, of
buiten die zaak gehouden, of altoos niet

verder, dan tot het bewerken van vrede,
die tusschen die twee eerste hoofden der
Landvoogdy noodig was, daar in gelaten

GKS E
hadden; maar zy hebben daar ook (ge-
lyk wy in 't behandelen van de Kerk-
zaaken hier na zien zullen) hunne smet-

ten en smerten van gedragen.
terNa dat nu haar Edelheden van

zyden kennis van dit gansche geval ge-
kregen hadden, en niet het minste schir

7uit Ternate vernamen, vonden zy in
jaar 1689. goed, den Heer Dirk de Haaz
als gevolmagtigden over de drie Ooster-
sche Landvoogdyen, Amboina, Banda
en Ternate, aan te stellen, en in ’t by-
zonder hem ook ’t herstellen van deze
zaken in Ternate zeer ernstig aan te
bevelen.

Daarbeneven hadden zy goedgevon
den den Heer Johannes Cops, dien zy
met den Berg Sinai, Bromstee, en nos
een ander schip, reeds vooraf gezondei
hadden, tot zyn vervanger in Ternate
aan te stellen, gelyk die ock als vieren-
twintigste Landvoogd der Moluccos
daags na zyn aankomst, op den Ssten
Mei in’t jaar 1689. (met last van aan-

stonds na zyn komst de Landvoogdy van
den Heer Thim over te nemen) in zyn

plaats voorgestelt is
Den 26sten Mai verscheen daar ook de

Heer de Haaz, die ten eersten bezorgde,
dat de Heer van Thye geslaakt, en n.
Batavia gezonden wierd; van waar Hy
zederdt (zonder, dat hem over zynen
slingzen handel iets verder gedaan wierd :

want men meinde, dat hy recds swaar

genoeg van zyn party zelf gestraft was
als Gevolmagtigde na de West-kust ge-
zonden, en eenige jaren daar na opper-
Koopman van ’t Rasteel Batavia, en

eindelyk ook Landvoogd van Macassar
geworden is, gelyk hy in dien staat is
gestoryen ; komende na zyn dood de
tyding, dat hy Raad van Indie gemaal't
WaS

Gelieel anders ging het met den Heci
Thim, diens wezentlyke zaak (als waar

die van geen waardy) stil voorby gegaan
is, daar in tegendeel ’t aanhouden dezer

schepen zo hoog by haar Edelheden
niet zonder gewigtige redenen) opge-
nomen wierd, dat zy goedvonden hem

op te ontbieden, gelyk hy ook ten eer-

sten na Batavia gezonden, en van zynen

vriend, den Predikant de Leeuw, (hoe-
wel in zyn volle bediening)gevolgt

wierd; zynde de Predikant, Hek, al
vooraf buiten bediening in ’t jaar 1688.
alleen over Amboina na Batavia vertrok-
ken ; schoon zy beiden in January des
jaars 1688. al opontboden waren.

De Heer Thim, in Augustus buiten
bediening op Batavia verschenen zynde,
vond daar meer vyanden, dan hy gedagt,
en zyn party meer vrienden, dan liy

dat,verwagt had, en het is zel'er,
indien

1688.
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(zo men op den grond ziet) evenwel1659. indien hy zich wat meer in de gunst van
alleen door de slingze en onbetamelykeEn die , den Heer de Haaz had weten in te wik-
streken van zyn bedienaren , die daar tenkelen, hy wat meer, en de Heer vantivce

hoogsten strarbaar over waren, maar 'erPreci- Thye wat minder vrienden daar gevon-
kanten noit in ’t minst over gestraft zyn) ge-den zou hebben; daar nu yder een den

komenonnoozelen van Thye (zo men het noem-
Dus ging het met hem, en die tweede) beklaagde, en den geweldenaar Thim

Heeren Predikanten ; Hogehoom raakteten uitersten verfoeide; ’t geen zo verre
naderhand uit Ternate in Amboina, daarging, dat haar Edelheden, dewyl hy
hy mede aan den grond zeilde, en Vry-over dit aanhouden der schepen geen eene
man wierd; maar de Hopman, du Mou-voldoende reden wist te geven, daar op
lin, had zyn zaken zo weten te beschik-verder beslooten, hem met afgeschreven
ken (mogelyk door de goede vriendschap,soldve (dog, zo andere willen, behou-
die ’er tusschen den Heer de Haaz, entdens de zelve) en buiten bediening naBuiten zyn behuwden vader, den Heer Theodorusvaderland te zenden, en ook even zoda-bedie-

Zas was) dat hy ’t hok daar inhield, ennig buiten bediening, en zonder soldyning na

t vader in zyn ampt op Ternate bleef.met beide die Predikanten, de Leeuw,
land ge Waar op dan de Heer de Haaz, na alen Idck, die zeer veel tot alle deze moei-
zOnden. het noodige in die Landvoogdy verzorgtte mede-gewerkt hadden, te handelen.

te hebben, den isten Augustus van daarIn ’t vaderland vond de Heer nin
na Banda vertrokken is.mede geen heul, vermits die Heeren aan

Niet lang hier na quam Koning Am-de eene zydc zeer verwondert waren, te
sterdam den 2ysten April , na een bestienvernemen , dat ’er (’t geen buiten voor-

envan veertien jaren, twee maanden,beeld was ) in’t jaar 1688 geen schepen
zevenentwintig dagen, te sterven, nauit Ternate op Batavia verschenen waren;

tydwelkers dood de zaken een geruimeen aan de andere zyde hadden zy de
door de Ryks-grooten waargenomen zyngewoonte van zich na het schryven der

In’t jaar 1691. wierd de Heer Land-Hooge Regeering van Indien te gedra-
voogd Kops niet alleen Raad van Indien,gen, 't welk zeer tot nadeel van Thim

gemaar ook Landvoogd van Bandazynde, zo kon hy daar niets tot zyn
goecmaakt; en hadden haar Edelhedenvoordeel uitregten, dan alleen, dat de

gevonden, den Heer Basting, Banda ’s Gevergadering der Heeren Seventienen hem
zaghebber, tot vyfentwintigsten Landcindelyk nog toestond, weder als Schip-
voogd der Moluccos, en tot zyn ver-per ( wat onderscheid was dit van Land-
vanger aldaar, aan te stellen; dog dezevoogdl) na Indien te mogen gaan, om

inHeer, den Ssten February die tydingnog eenige goederen, die hy daar had,
Banda ontfangen, en het daar vier dare haalen, en dan ten eersten weder te
gen ’er na, den 1zden dito, afgelegkeeren.
hebbende, was de Heer Kops genoodDus vertrok hy in ’t laatst van’t jaar
zaakt den 19den July zyn Landvoogdyzestien honderd en vyfennegentig met dat
aan zynen opper-Koopman, en Gezag-schoon schip, den Koning William, van
hebber in der tyd, den Heer Pieter Buis,Amsterdam , raakte ongelukkig in de
over te geven , en op dien zelven dag naVlaamsche banken, verloor daar ’t schip.
Banda te vertrekken; zedert welken tyden liet daar, nevens zo veel zielen , elen-
de Heer Buis de zaaken hier tot den ydendig het leven.
April in’t jaar 1692. waargenomen heeft;Hy was anders een man van geen qua-
op welken dag ook de Heer, Korneli.den imborst, en met wien zeer wel om
van der Duin, als vyfentwintigste Land-te gaan was, wanneer men zyn swak-
voogd der Moluccos, daags na zyn komstheden maar een weinig kon te gemoet
hier voorgestelt is.komen; zynde tot al deze ongemakken

ZEVENDE HOOFDSTUK.

rOlucco, eenendertigste Koning van Ternate. Die nader beschreven werd. Is tot
den drank genegen. Zyn gewaad. En bequaamheden. Zyne Koningin. Hare

hoedanigheden. Haar ouderdom, gewaad, en kinderen. Ouderdom der Princen.
Radja Laoet beschreven. Welken zone de Koning tot zyn vervanger schikt. De
Princes beschreven, die ten huwelyk verzogt werd, door den Koning van Tidore.
t Geen door Radja Laoet belet word. Zy word ook van den Prins van Mangindanao
verzogt. t Geen door besiel van den Landvoogd belet word. ’s Konings Paleis.
Zyn Lyf- en Hof-wacht. En andere amptenaars. Zyn rykdom. ’t recht van leven,

en
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en dood, tot hoe verre hem weer vergunt. In’t jaar 1696. De Heer le Sage, zesen-
twintigste Landvoogd der Moluccos. In’t jaar 1700, de Heer Rooselaar, Gezaghebber.
Werd zevenentwintigste Landvoogd der Moluccos in ’t jaar 1701. Moejelykheden
tusschen den Koning van Tidore, en Ternate. William Dampier in Termate. Hoe
heleeft by daar gehandelt word. In’t jaar 1706. De Heer Klaaszoon agtentwintigste
Landvoogd der Moluccos. Vertrek van den Heer Rooselaar met Dampier. Gevallen
der Princes onder den Heer Klaaszoon. In’t jaar 1709. Zyn vertrek en dood.
De Heer van Petersom, negenentwintigste Landvoogd der Moluccos. Nieuwe moeje-
lykheden tusschen Ternate, en Tidore. Bemiddeling van den Landvoogd. In’t jaar
1712. Door den Koning van Ternate verworpen. In ’t jaar 1713. Toebereidzelen
ten oorlog. Hardnckkigheit, en straffe van den Hhoekom. Wat jaarlyksche erken-
tenis de Moluksche Vorsten nu nog trekken. De Ternataansche Grooten missen dit
jaar bun geschenk. In’t jaar 1714. De dood van den Heer van Petersom. De
Heer, Jacob Bottendorp, dertigste Landvoogd der Moluccos in ’t jaar 1715. De
Heer, Antoni Heinsius, eenendertigste Landvoogd der Moluccos, in ’t jaar 1720.
Lyst der Ternataansche Koningen, nog Heidenen zynde. Hun nette Regeer-tyd.
Lyst der Moorsche Ternataansche Koningen. Portugeesche Landvoogden der
Moluccos. Lyst der eerste Hoofden in de Moluccos van wegen de E. Maatschappy.
Nederlandsche Landvoogden der Moluccos, en hun Regcer-tyd. De Heeren Com-
missarissen, die hier van tyd tot tyd geweest zyn. De Collegien, en verdere beampten,

Tweede perzoonen hier. De Kapiteins derzo verre den Schryver die bekent zyn.
Krygslieden. Fiscaals. Winkeliers. Soldy-Boekhouders. Luitenants. Geheim-

Opperhoofden van Manado. De Geheim-schryvers van den Landvoogd, en Raad.

Lasten dezer Landvoogdy.schryvers der Justitie, en der Weeskamer.

vry hield, gevende hem, zo ras hy maarEdurende maar een korten tyd
merkte , dat ’er iets aan zyn gewaadvan des Heeren van der Duins
ontbrak, ten eersten weer een schoonebestiering, quam ’er ook ver-
lap Laken van zulk een koleur, als hyIandering omtrent de zaken
zelf begeerde.van ’t bestier des Ryks.

Hy vond ook groot vermaak, als hyDe Grooten hadden zedert de dood
in de vesting Orangie quam , in de Hol-van Koning Amsterdam de Ryks-zaken
landsche Juffers te plagen, haare kleederenvan April des jaars 1690. tot den 1oden

met Roozewater rykelyk te begieten,July van ’t jaar 1692. waargenomen, op
en hare Cabajen (zo zy het dan met eenwelken dag ’s Konings broeder, de Prins
zoort van misnoegen noemden) te beder-Tolucco, als eenendertigste Koning van
ven; dog, om den toorn dezer Juffrou-Ternate aangestelt, en gekroond wierd.
wen dan weder te stillen, en in hareHy voerde zedert zyn naam na een
gunst te geraken, zond hy haar, kortvastigheit, op Ternate gelegen, even

daaraan dan , weër eenige andere nieu-gelyk een van zyn broeders, Maleyo, of
we, en niet min fraje Chitzen, Alle-Maleyoe, na den eersten naam der hoofd-

gias’s, of andere fraje Stoffen, in plaats;vesting aldaar; dog in plaats van den
waar over zy zeer wel te vrede waren ;blooten naam Tolucco, zo voerde hy in
en zulke geschenken doet hy nu en danalle openbare schriften den naam van
ook wel by andere voorvallen van GoudeFattahoel Waboe Calbahoem Kaitsjili To¬
Allegias, en andere kostelyke Stoffen,lucco, zo my door den jegenwoordigen
aan de vrouwen der leden van den RaadKoning van Batsjan, Kaitsjili Mantsoer,
van Regeering dezer Landvoogdy, ofberigt is.
aan die der Predikanten , latende danDeze Koning is wel een zoon van

Koning Mandarsjah, maar uit een Byzit, yder na haren rang het fraaiste, na haren
en niet uit een Koninklyke Princes, ofte zin, uitkiezen.

Op dat hy nu van diergelyke schooneegte Koningin; zynde in’t jaar zestien
honderd een- of tweeenzestig geboren- Stoffen, ter geschenk by hem geschikt,

Hy is kort, en een weinig gezet van altyd wel voorzien mogt zyn, gaat hy
nu en dan wel eens by zekeren vermo-ligchaam, leelyk van wezen, en gansch

niets Vorstelyks vertoonende. In ’t ge- genden Chinees, in Ternate woonende,
hy by welken hy dan in eene reize wel voormeen is hy zeer gierig; egter heeft

duizend, of twaalf honderd Ryksdaaldersweer zekere tyden, en buijen, dat hy
zeer mild is, inzonderheit tegen dezen te gelyk aan kleeden, of Stoffen, be-
of genen die hy dan by uitstek wel lyden steedt ; ja zomtyds hem wel alles af-

mag. De Geheimschryver, Henrik van koopt, gelyk hy zich dat goed dan weër
der Burg, stond wonderlyk wel by hem, op zulk een wyze quyt maalet.
den welken hy ook altyd van kleeren

Op
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Op zekeren tyd liet hem de Heer
Brants, Predikant aldaar, een Maleitsche
Historie,8 Hhakajat Hhamze.
dat is, de Geschiedenis van Hhamza, en
onder de liefhebbers van die taal, en van
de Arabische letter, zeer geagt , zien
Hy, dit boek nog niet bezittende, en
er dierhalven grooten zin in hebbende,
verzogt het van zyn Eerwaarde, vragen-
de, wat hy daar voor begeerde. Die
Heer zei, dat het niet te koop, maar
tot zyn Hoogheit ’s dienst was; waar op
hy zeide, dat hy ’t zo niet begeerde
Hy hield het egter maar zond ’er hem
een fraaie Chits voor, waar mede het

wel betaalt, en die Heer vergenoege
was ; bchalven dat hy hem naderhand,

by zyn vertrek in ’t jaar 1709, nog
diergelyk fraai geschenk t'huis zond.

Hy is al vry tot den drank genegen;
en dronk bevorens wel Wyn, maar
zedert hem dat afgeraden is, drinkt hy,
uit gierigheit, byna niet, dan Massac

op zyn wyze, dat is een drank van Knyp,
Limoenen, Eieren, Thee, en Suiker,
bereid; of zuivere Knyp, de slegtste
drank, dien Soldaten, en Matroozen
gewoon zyn te drinken; en die drinkt
hy ook dan, als de Landvoogd, en zyn
Raaden, hem komen bezoeken, op dat
hy niet genoodzaakt mogt zyn , hen
met Wyn (’t geen te veel kosten zou
te beschenken; weshalven de Landvoogd,
( wil hy goeden drank hebben) die van
zyn huis in zo een gelegenheit moet laten
brengen.

Anderzins mag Koning Tolucco by den
Landvoogd, en anderen, den Wyn zo wel
als de beste Hollander, en hy mag zom-

tyds wel eens te paard, of te voet, naar
de vesting Orangie gaan; maar word den
meesten tyd van daar weer dronken, en
vol, na zyn Paleis gedragen.

Zyn gewaad is in ’t gemeen zeer
kostelyk, alles op zyn Hollands gemaakt,
dog zo wonderlyk toegetakelt, dat hi
zomtyds beter een markt-gek , dan een
Koning, gelykt. Zyn hoofd-dekzel is,
zomtyds een Tulband , zomtyds een

breede Hoofd-band , die boven open,

van agteren met een bos witte pluimen
Kroons-wyze verciert, en rondom tus-
schen beiden met Oorangers van Peerlen,
en Diamanten, die vry kostelyk zyn
bezet is. Dan weër eens heeft hy een
Fluweele Muts, even als een Granadiers

Muts, op, met valsche, en ook hier en
daar met fyne steenen bezet. Zyn kleec
is dan eens van groen, dan van rood

Fluweel, of wel van eenige andere ko-
leur, of van eenig ander kostelyk Stof,
waar aan hy Goude, of ook wel andere
knoopen, en waar op hy breede Goude
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Kanten, of Passementen, heeft.7Zom- 1692.
tyds heeft hy een draagband omt lyf
met een Degen ’er aan, van een Silver
gevest, en beslag voorzien; zomtyds
heeft hy maar een Kris op zyde. Hy
draagt nu en dan wel een gordel met een
keten van Diamanten dwars over zyn lyf
hangende, en daar weer een Goude keten
dwars over heen. Hy gaat ook, als een
Hollander, met koussen en schoenen.
zynde zyn koussen roode Lakenze Laars-
kens, gemeenelyk met Goude Galonnen,
of Passementen, op twee of drie plaatzen
bezet.

Hy verstaat zich een weinig op de En be¬
op quaam-Nederduitsche Taal, en kan ook,

heden.zyn Hollandsch, zingen, en danssen.
Hy heeft verscheide Vrouwen en By- Zyn Ko¬

zitten, dog daar is ’er maar een, die van ningin.
de E. Maatschappy, of haare Dienaaren,
als Koningin geeerbiedt werd.

Haar Titel van staat is, zomtyds,
Djouw Poetri , dat is, Mevrouw , de
Princes; dog meest Djouw Majaja, een
naam, dien niemand, dan zy, voeren
mag. Zy is van geen Adelyke geboorte,
en maar de dogter van een Casisi, of
gemeen Priester; maar egter by den
Koning zeer hoog geagt, zo om hare
trouw, en diensten, hem in zyn vorigen
staat bewezen, als om haar byzonder Haar

hoeda-vriendelyken aart, en minzame taal,
nighe-waar door zy, schoon anders gansch niet
den ,fraai, en wat aan den bruinen kant, zich

zelven by yder een bemint maakt. Het
is een Vorstin, die zeer wel spreken kan,
die byzonder zedig is, zeer wel weet te
leven, en niemand de minste reden van
misnoegen geven zal; hoewel zy daarom
zeer wel op de eere, die men haar schul-
dig is, weet te letten.

In ’t gemeen is het de gewoonte, dat
men haar, als zy in de vesting komt
buiten de poort door de eerste vrouwen
van rang doet inhalen

Wanneer zy nu eens binnen komen
zou ten tyde, dat de Heer David van
Petersom Landvoogd, en de Heer de
Vlieg zyn Tweede was, belastte die
Heer aan de Vliegs Huisvrouw (onkun-

lig dezer gewoonte) dat zy de Koningin
enmaar pas binnen de poort, en niet

buiten, inwagten zou. De andere Juf-
frouwen, die nevens haar gingen, en
dit meer bygewoont hadden, zeiden,
dat het de gewoonte was, de Koningin
buiten de poort in te halen; dog deze
volgde haar last. De moedige Koningin,
dit ziende, was over dien hoon zeer

ginggeraakt, zy trok haar muilen uit,
bloots voets in de vesting, en zeide, dat
haar nog noit zulk een smaadheit aan-
gedaan was. Juffrouw de Vlieg veront-
schuldigde zich, met te zeggen, dat zy
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daar vreemd, der gewoonte en wyze
van de Koningin in te halen onkundig
en daar beneven gehouden was (gelyk

het haar Hoogheit mede wel wist) last
te volgen. Ik reken u, Mejuffer, zei zy
dit geenzins toe, maar wyte het den Land-
voogd, die beter weten moest, en u ande-

ren last behoorde gegeven te hebben; dog ik
zal ook weten anderen zo te eeren, als men

my nu doet
Hoe aanzienlyk zy in't Hof, en hoe

geagt zy by de Hollanders is, zo is zy
egter gehouden den Koning, haar Ge
maal, met de zelve nederigheit en eer-
bied, als zyn minste vrouw, te naderen

Zy was by ’t kroonen des Konings
een vrouw van vyf of zesentwintig jaren.

Gemeenelyk draagt zy zeer kostelyke
Cabajen, ’t zy van Goude Allegia’s of
van andere Stoffen, die ongemeen fraai
zyn; en zy heeft in plaats van een
Hollands vrouwen-hulzel niet anders,

dan een diergelyke fraaie lap van eenig
schoon Stof, dat zy onder de kin vaft

maakt, op het hoofd. En even zo is
ook de Princes, haar dochter, gekleed.

Zy is moeder van drie Princen, en
van een Princes; en schoon ’er nog een
zoon van den Koning by een Byzit is
zo wordt die niet gerekent, nog door de
E. Maatschappy in ’t minste geen eer-
bied (die zy aan de drie andere Princen

doen) bewezen, en zy daar in even eens,
gelyk des Konings andere vrouwen
buiten de Koningin (die men zelf niet
eens ziet) gehandelt.

De drie Princen zyn genaamd: Radja
Laoet, dat is, Koning der Zee, die de
oudste, omtrent zeven of agtentwintig
jaren, en al in’t jaar 1680, eenige jaren
voor ’s Konings krooning, geboren is.

De tweede is Outhoorn (na-den opper
Landvoogd van Indien, den Heer Wil-
lem van Outhoorn) en de derde Oetsman
genaamd, zynde de een in’t jaar 1699.
in July, en de andere nog wat eer, ge-
boren. Zy gaan even eens by na, als de
Koning, gekleedt, en verzellen hem ook
den meesten tyd, waar hy gaat.

Radja Laoet is met zyn eigen Nigt,
of met de dogter van Koning Amsterdam,

Bokje Mariam, dat is, de Princes Maria,

getrouwt.
Dit is een brave Princes, die de Hol-

landers zeer genegen is, en ook menig-
maal gezegt heeft Christen te willen

worden, voor al, als zy met den Koning
(t geen al dikwils gebeurde geschil had.

Zy ie erfgenaam van alle de middelen,
by de Princes Gamma Lamma , hare

Moeje, nagelaten, die wel drie of vien
Pikol (een gewigt van honderd vyfen-
twintig pond) Goud, buiten veel andere
dierbare schatten, bedragen, van al het
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welke zy maar den naam van erfgenaam
draagt; dog de Koning, haar Oom, en.
Vader, heeft alles ingeslokt, zonder dat
zy, of de Prins haar Gemaal, met al
zyn verzoeken daar over by den Koning
zyn vader, of ook wel by de Land-
voogden, en den Raadt (die ’er zich
niet mede bemoejen willen) gedaan, iets
er af heeft konnen bekomen.

Radja Laoet, schoon de oudste, en
na de Regten, de Kroon-Prins, is nog-

1O1ans die niet, dien de Koning daar
tgeschiket heeft, maar die, zo om
alsgedurig eisschen van zyn erfgoed,

om ’t beletten van zeker Huwelyk van
de Princes, zyn zuster, ten uitersten van
hem gehaat is.

De Koning meende vast zyn derden
zoon, Oetsman, in zyn plaats te laten
volgen; dog ik geloove, dat het ook
niet verder als meinen is, en dat egter

Radja Laoet, schoon geenzins de ver-
standigste , om dat de verstandigste de
E. Maatschappy niet dient, en hy van
de zelve heimelyk gedragen werd , zyn
opvolger wezen; behalven dat de Land-
voogd in der tyd het wel zo schikken

zal, dat hy, als de wettigste daar toe,
en ons ook 't best gelykende, gekoren
worde.

Buiten deze drie Princen, gelyk wy
bevorens zeiden, heeft de Koning by de

Koningin nog een eenige dogter, een
Princes , die Poetri, of Bokje Mabir
lbbsaan (dog in ’t gemeen Abasan, of
wel Eessan) genaamt, en omtrent het
aar 1691 geboren is.
Zy is ten huwelyk verzogt door den

Koning van Tidore, Hhan za Fabarod

dien, dog de Ryks-Grooten van Tidort
staken ’er tegen, om geen andere reden,
dan dat 'er zo groot een Bruids-schat
(na ’s Lands wyze) vereischt wierd, dat
die Vorst dien onmogelyk, dan met
zware belasting der ingezetenen, zou
hebben konnen opbreingen, om welk
geschil te myden, de Koningen van
Ternate, en Tidore, het zo verre eens

waren, dat de Koning van Tidore deze
Princes (die hy zeer lief had) niet pleg-
telyk trouwen, maar schaaken zou op
zekere dag, dat de Koning van Ternate
met zyn Koningin, en de Princen, be-
nevens deze Princes (die in een byzondere

Orembaai zitten zou) uit speelen voe-

ren, op welken tyd de Koning van
Tidore zich mede eens verlustigen, dan

op ’t vaartuig dezer Princes aanvallen,
en haar zo wegvoeren, en tot zyn Konin-
gin op Tidore trouwen zou, in hoeda-
nigen geval hy ’t zelve, ook zonder 't
geven van dien Bruid-schat, tot zyn en des

Konings van Ternate genoegen, zeer ge-
makkelyk zou hebben konnen volbrengen.

Dit,

1692.

Welken

zoon de

Koning
tot zyn

vervan-

gerschikt.

De Prin-

ces be¬

schreven.

Die ten

velyk

Ogt

verd.

orden

Coning
van

idore



t Geen

door

Radja
Laoet

werd.

1692.

Z AAKEN. 363

a
P i *

A e eeroadte an
3aTrProsis er e1r

—B weods T Ae A—
Aaeri ¬Beceneon.è4 o 11—

Rooccuy Goegeoen Mooen-
A.a

71 4 derE¬ Pra
ngN,

¬&ae2a
—
—rr —

*
30.— ¬Zye hldli — 2P oAn t -

au 7Aa
gn- r

er
2

9 —

der. 3
n¬2a aa a82 &amp;

11
2 ra227 r- —4——2 1—— i—Nr

—a- PE2 e 4
N Pr1N. 3¬ L—

a
1

11
V.

8
n I¬—

1— u¬ u Ae 1
P

r1i ——a—1u a 81r 6r11— 7— aas
2

442
— E 2 2

5
aa aa

a2
22 --9¬¬2 V.Ee a va—7¬2 E2

n 122 an a28u
—1— 24—7

i— n2¬
Te e a

Andi
c Scoee

Dit, by hen zo ontworpen, zou ook zedert altyd vast geloofd heeft, dat de
gelukt hebben; maar Radja Laoct kreeg, Koning van Ternate in dit geheele stuk
noe stil men dit ook aan weërzyden be- niet trouw gehandelt, en, in plaats
disselt had, er de lugt af, en gaf en van hem op die wyze zyn dogter ten
zeer heimelyk kennis van aan den Land Huwelyk te geven niet anders voor
voogd, die zulk een naauw verwandschap gehad heeft, dan hem gevangen te ne-
tusschen die twee Koningen, zo listig men, en meester van zyn ryk te werden.
buiten zyne kennis besteken, niet goed De Koning van Ternate in tegendeel
keurende, dezen Prins zodanige onder- nam deze daad van den Prins, dien hy
rigting van zaaken gaf, als vereischt den eenigen beletter van dit Huwelyk
wierd, om dit Huwelyk te stremmen, noemde, zo qualyk, dat hy hem zedert
en veel eer verwydering, of mistrouwen doodelyk gehaat, en daarom meest als
tusschen deze twee Vorsten te verwek- zyn opvolger verworpen heeft; en hoe¬
ken. Deze zaak is eenige jaren later wel de Prins voorgaf, dat de Koning
gelyk wy hier na dien tyd aanhalen zul zyn vader hem niets daar van gezegt, en
len) voorgevallen. hy dierhalven onwetende hier in mis-

De dag, om uit speelen-varen te gaan, daan, en na zyn meining wel een zeer
gekomen zynde, verscheen de Koning trouw stuk voor zyn zuster, de Princes
met de Koningin, de Princes alleen, en gedaan had, ’t mogt alles niet helpen;
ook de Princen, yder in hunne byzondere dog Radja Laoet, en de Landvoogd,
vaartuigen, gelyk mede de Koning van wisten best, wat van de waarheit was,
Tidore; dog zo als hy de Orembaai van en bereikten hun oogwit vry wat beter,
de Princes wilde naderen, schoot de dan een van deze twee Koningen.
Prins Radja Laoet, die zich stil, en van Naderhand is zy ten Huwelyk ver-
alles onkundig, gehouden had, met zyn zogt door den Prins van Mangindanao
vaartuig tusschen beide, niet alleen, om den zoon van een zeer magtig Vorst,
dat te beletten, maar maakte zelf ook die ook alleen om haren ’t wil in Ter-
gebaarden, om op ’t vaartuig van dien nate gekomen, en ’er wel anderhalf jaar
Koning aan te vallen, en hem weg te van ’t jaar 1708. tot 1709, gebleven is,
nemen; waar na die Vorst het niet alleen buiten dat hy haar ook zeer plegtelyk
terstond op een vlugten stelde, maar door Gezanten verzogt heeft; maar zy is
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hem geweigert, om dat de Koning haar
onder geen andere voorwaarden geven
wülde, dan dat hy met haar in Ternate
altyd zou moeten blyven woonen, waar
toe hy, schoon grote genegenheit voor
de Princes hebbende, en ’t al zo verrt

gekomen was, dat de Koning hem Sjak
Bonga Ternate, dat is, Koning van de Ter-
nataansche bloem, noemde, niet kon be

sluiten, maar onverrigter zake weer na
zyn land keerde.

Het waarschynelykste nogtans is, dat
de Landvoogd beide deze Huwelyken
(als geenzins de E. Maatschappy dienen-
de) niet zonder hooger last, om dat 'er
voor ons zeer veel gevaar in stak, ver-
hindert, en daar toe nog een byzondere
reden van staat gehad heeft, van het
Huwelyk dezer Princes niet buiten zyn

medegoedvinden te laten voortgaan,
aangezien hy (t geen al wat vreemd van
een Christen over een Mohhammedaan-
sche is) als Gevader over haar in der

naam der E. Maatschappy gestaan heb-
bende, het ook billyk was, dat hy 'er
mede iets in te zeggen had.

De Koning bemind deze dogter zeer,
en hy bewyst hem een uitnemende gunst,
wanneer hy iemand deze Princes zien
laat; hoewel zy niet zeer bevallig is;
dog zy is van zeer goeden imborst, en ’t
voorbeeld van de zedigheit der Koningin
geeft haar al een vry goede opvoeding.

Het Paleis van den Koning legt om
trent een kleen halfuur van de vestine

Orangie, en ter linker hand van ’t zel-
ve, na ’t Noorden toe, aan ’t einde

van de stad, of 't Moorsch vlek. Het

is omheint met eenige Jagerstammen, en
als men ’er intreedt, komt men op een
redelyk fraaien weg, verder na het Paleis
toe leidende. Ter linker, en ter regter
hand, van dezen binnen-weg heeft men
twee cierlyke pleinen , ten deele van
zeer net-gesneden gras, ten deele ook,
met kleene boomtiens beplant, die zeer

fraai gehouden worden; en ’t is 'er ze
zinlyk, dat men ’er geen een blaadje
of grasje (dan daar ’t wezen moet) op
den grond leggen ziet. Ter linker hand.
zo als men inkomt, heeft hy een Speel-
huis, en eet-plaats, alwaar hy gemeene
lyk gaat met die genen, die hy niet in
den Dalam, of het binnen-Hof, bren-

gen wil. Ter regter-hand heeft men
even zo een plein, zynde yder na gissing
veertig, of vyftig treden in 't vierkant
en aan deze zelve regter-zyde nog een
poort, door welke men naar strand toe
gaat, na zeker hoofd, waar op een
steene Speel-huis voor hem gemaakt, en
de plaats is, daar zyn vaartuig legt. Ook
kan men dit Paleis van de eene punt der
vesting, dog beter van de zee-zyde, zien.
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Als men nu, de voor-poort ingekomen,
op dien middel-weg regtuit gaat, komit

men by het eigentlyk Paleis, na 't welk
men met twaalf, of veertien steene trap-
pen opklimt. Het Hof zelf is van hout,
dog heeft een steenen voet, van den berg
zelf, die daar een weinig, even als agter
de vesting, oploopt; en het is, om
fraaier te schynen , wat gewit. Het
fraaiste, dat men in dit Paleis (’t geen
anders in zich zelven niet veel is) ziet.

is een Silver scheepje, dat in ’s Konings
vertrek aan de solder hangt, behalven
eenige Silvere kandelaars, en eenige
andere stulcken van Silver.

Geen Hollander mag daar in komen,
dan die van den Landvoogd of den
Raad, verlof heeft; al was ’t schoon,
dat de Koning hem dat verzogt : alzo er
redenen van staat zyn , die dit zo ver-

eischen in zekere gelegentheden; hoewel
nog de Landvoogd, nog de Koning
dit ligt aan iemand weigeren zal, als
men hem maar behoorlyk kent; en zo
er geen gewigtige redenen tegen zyn.

Hy heeft ook in dit buiten-Hof een

wagt van twaalf oppassers, waar over een
Sergeant, en Korporaal, 't bevel heb-
ben. Deze zyn, en blyven daar altyd
en volgen hem noit, na de vesting
gaande; want zy dienen, wel uiterlyk
zo het schynt) tot vermeerdering van

zynen staat, en stoet; maar eigentlyk,
om hem, en de zynen in al hun doen
waar te nemen, en wel te letten, van

wie hy al bezogt, of wat daar verrigt
word; en aangezien de Landvoogd, en
Raaden hem, als hy in de vesting komt,
zelf genoeg gewoon zyn waar te nemen,
en op zyn doen en laten acht te geven,
zo is ’t niet noodig, dat die wagt dan
mede gaat; maar zy volgt hem altyd
als hy ergens anders, ’t zy, den berg op,
t zy in ’t bosch, te voet, of te paard,
gaat. Behalven deze schoone wagt heeft
ny ook zyn eigen Trompetters (waar
inder een met een Silvere Trompet) en

meer andere Speellieden
Buiten dit Paleis heeft hy nog een

huis (’t geen fraai beschildert is) en een

thuin van vermaak; omtrent drie quartiei
aurs de Moorsche Negry op te wande
len, Castoeriaan, of Cobon Castoeri, de
Muskus-thuin, genaamt , waar in hy
dikwils is, en ook veeltyds dezen of ge
nen, daar omtrent wandelende, by zich
verzoekt.

Deze Vorst bezit in geld wel vier- of
vyfimaal honderd duizend Ryksdaalders
nevens ettelyke Picols (yder van honderd
vyfentwintig ponden gewigts) gewerkt
oud, of Silver; al het welke hy in

een onderaardschen kelder (om tegen
brand, en andere ongemakken, zeker te

zyn)
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1692. zyn) bewaart; dog onder dit Goud is
zeer veel, van ’t gene Bokje Mariam
als erfgenaam van de Princes Gamma
Lamma, toekomt, en ’t geen hy haar
onthoudt. Zyn schat van geld hangt in
zakjens op.

Hy oeffent, by een byzondere vert Regt
gunning van haar Edelheden, nu wevan le¬

ven , en weder t regt des levens, en des doods
dood over zyne gemeene onderdanen; dog mag
tot hoe

dit geenzins omtrent zyn Babato s, ofverre toe

henm Ryks-Grooten , dan met voorweten van
tweër den Landvoogd en zyn Raad, in ’t werk
vergund

stellen.

Onder de regeering van dezen KoningIn ’t jaar
is de Heer Salomon le Sage den 14den July1690.

De Heer in ’t jaar 1696. (na dat hy den 26sten
Le Sage April hier van Japara, daar hy ’t opper-
zesen-

bevel tot nu toe gevoert had, gekomer
twintig-

was) als zesentwintigste Landvoogd derste Land

OOEd Moluccos, in plaats van den Heer van
der Mo¬ der Duin, die over Amboina na Batavia
luccos.

vertrok, voorgestelt.
By ’t leven van dezen Heer is ’er niet

veel gedenkwaardigs voorgevallen, en is
hy, na ruim vier jaren die Landvoogdy
bestiert te hebben, den 2ysten Augusty
in ’t jaar 1700. overleden, en op denIn’t jaar

1700. zelven dag door den opper-Koopman,
De Heer den Heer Pteter Rooselaar, eerst als Ge¬
Roose-

zaghebber voor een tyd (op’t goedvinlaar, Ge
den van den Raad) dog den isten Fe-

zagheb-

ber. bruary in ’t jaar 1701, als zevenentwin
tigste Landvoogd der Moluccos, ver-

Werd
vangen.zevenen-

Onder ’t bestier van dezen Landvoogdtwintigste
Land- vielen ’er zaken van meer gewigt met
voogc den Koning, en anderen, voor; en van
der Mo¬

tyd tot tyd zag men veel moejelykhedensuccos

in ’t jaar tusschen hem, en den Koning van Ti-
1701. dore , Hbamza Fabaroddien, ryzen; en

liep op een tyd, dat zy beiden dentMoeje¬
Landvoogd, Rooselaar, waren komenlykleden

tusschen bezoeken, zo hoog, dat de laatste den
den Ko eersten, in 't bywezen van dien Land

ning van
voogd, een deftigen slag in zyn aangezigtTidore

gaf; waar by dan die Heer, en zyneen Ter-

nate. Raaden, de grootste moeite ter wereld

hadden, om die twee stckelige Vorsten
maar van een, en yder weër na zyn ver

trek te krygen
In zeer veele gevallen toonde de Ko-

ning van Tidore, dat hy Koning Tolucco
zeer weinig agtte, en dat hy met hem
liever oorlogen, dan eten, wilde; en
zo de E. Maatschappy dat niet belet, en
hem, volgens zyne pogingen, met den
Ternataan maar had laten begaan, hy
was ’er al over lang onder geweest: alzo
’er in dien Vorst zeer veel vuur en moe
digheit stak.

Aan de andere zyde, ontzag Koning
Tolucco daarom den Tidorees niet een hair,

maar verweet hem eens zeer smadig,
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dat hy geen wettig, maar een opgewor
pen Koning was, aangezien hy niet vol-
gens de oude Moluksche keur-gewoon-
ten, en Ryks-wetten, te weten, in 't
bywezen der Bondgenoten, en dierhalven
in zyn mede-bywezen, maar in zyn af-
wezen, en buiten zyn kennis gekoren.
en dat het, wanneer men hem ’er mede
by geroepen had, zyn regt geenzins ge-
weest was, tot de Kroon van Tidore
verkoren te worden; maar dat dan de
keure (volgens de voorwaarde, by zyn
vader, Saifoddien, als hy tot de Kroon
quam, gemaakt) regtmatig op den Prins
Goronja, zynen Oom, die zich nu, uit
vreeze voor hem, op Ternate onthieldt,
had moeten vallen, en dat, schoon ’er

die al niet geweest was , dan de Prins
Garcea, zyn vaders jongste broeder, nog
voor hem, aangezien hy volgens de
Ryks-wetten de naaste was, zou hebben
moeten gaan.

Het verdere, ten tyden van dezen
Landvoogd , tusschen deze Koningen
van Ternate, en Tidore, voorgevallen,
hebben wy in’t leven van de Tidoreesche

Koningen Saifoddien, en Hhamza Faba¬
roddien, reeds gezien.

Bevorens plegen de Ambonsche Land-
voogden, by ’t sterven van den Land-
voogd alhier, wel in Ternate over te
komen, om op alles order te stellen,
dog, by ’t schryven harer Edelheden,
den 2osten February in ’t jaar 1702,
wierden zy daar af, ten ware by hoogen
nood, ontslagen

In ’t laatste van des Heeren Rooselaars In’t jaar
1705.regeering quam in de Moluccos de ver-
Williammaarde opper-Piloot, William Dampier
Dampier

te vervallen, die eerst op Batsjan aan- in Ter-

nate.gierde. De Sergeant, die daar het be¬
vel had, zei, dat het voornemen der
Engelschen was, hen te vermoorden, en
te berooven verzogt daar op hulp van
den Koning van Batsjan, die Dampier
gevangen, en’t roer van zyn schip nam
latende hem wel drie etmaal onder den
blaauwen hemel in den tronk zitten;
en meinde zeer wel te doen met hem,
geboeid zynde, na de hoofd-vesting op
Ternate te voeren. Dit bedryf wierd
van dien Landvoogd zeer qualyk geno¬
men, gelyk hy ook aanstonds ontslagen,
en die Sergeant eerst in hegtenis gezet,
en naderhand na Batavia gezonden wierd,
om van haar Edelheden na verdienste ge-
handeld te worden, ’t geen naderhand,
na een langdurige gevangenis, ook ge-
schied is. Den Heer Rooselaar heeft men
ook over zyne voorzigtige behandeling
omtrent Dampier, by schryvens uit ’t va¬
derland ten hoogste, en voor al daar over,
geprezen, dat hy Dampier een lyst van
zyn schade op Batsjan geleden (waar van

hyZ2 3
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hy in 't eerst zeer breed opgegeven had
afgevordert, en hem dus den pas afge-
sneden heeft, om meer, dan’t geen die
lyst inhield, te konnen eisschen. Men
had hem wel eenige dingen ontnomen,
dog hy heeft veel daar van weder be¬
komen.

Wat Dampier belangt, die wierd door
den Heer Landvoogd by den Hopman
Schacht gehuisvest, in allen deelen zeer
wel gehandelt, en op alle maaltyden met
zynen Arts naast den Hoofdman Schacht
geplaatst; hoewel ’er gevallen geweest
zyn, in welke hy dat met weinig be-
leefdheit, en dankbaarheit, beantwoord,
en zich niet geschaamd heeft, zeer
qualyk, als ware hy als een gevangen
gehandelt geweest, daar van te spreken,
en ook zelf aan den Heer Rooselaar daar
over, wanneer hy na boord ging, klag-
ten te doen

Het gebeurde op zekeren tyd, dat de
Landvoogd, een openbaren maaltyd uit
name der E. Maatschappy gevende, en,
volgens gewoonte, hem, en nog eenige
van zyn gezelschap, en Natie, daar
mede op genoodigdt hebbende, de ge-
zondheit van haar Majestcit, de Konin-
gin van Engeland, instelde, en die van
’t gansche gezelschap drinken liet. Dit
was Dampier zeer wel na zyn zin, en hy
nevens de andere (waar onder de voor-
noemde Arts) bedankten daar behoorlyl
voor.

Daar op stelde de Heer Landvoogd de
gezondheit van haar Hoog Mogendheder
in, de welke dan mede tot Dampier ge
komen zynde, wilde hy die, wat men
ook deed, niet drinken, nog de zelve
bescheid doen. Zyn Doctor, beschei-
dener, dan hy, gaf hem hier in groot
ongelyk; maar wat hy, of ook anderen
zeiden, hy bleef zo halsterrig, en regtte
daar over zo veel zotte kuren aan, dat

de Landvoogd, om verdere ongemakken
voor te komen, aan den Hopman Schacht
belastte, hem maar stillekens na huis te
brengen. Zyn Arts, voorgevende, dat
hy beschonken was, verzogt, dat mer
hem dierhalven ontschuldigen wilde
maar men overtuigde hem klaar, dat hy
niet zo zeer beschonken, als wel quaad-
aardig, en ondankbaar was

In’t jaar 1706 bragt hy hem, na door
den Bandaschen Gezaghebber, den Heer

Jacob Claaszoon als agtentwintigsten
Landvoogd der Moluccos den 12den Ju-
ny vervangen te zyn, op ’t schip Con-
cordia mede na Batavia, en daar heb ik

dien Heer zelf hooren zeggen, dat hy
hem aan boord, met wel in de vyftig
duizend Ryksdaalders, meest aan onge
munt Silver, by zich, had.

Onder de regeering van den Heer

U EKS

Claaszoon viel in’t jaar 1707. of in’t jaan 1705.
1708. ’t geval van de voorgenome schaa- eer
king van de Princes Mabir Ibbsaan voor Roose-

laar metzedert welken tyd het mistrouwen van
Dampier.Koning Hbamza Fabaroddien sterk tegen
’t jaarKoning Tolucco aangegroeit zynde, heef
1707

dat aanleiding tot verscheide trotze,er Gevallen

vinnige ontmoetingen tusschen die twet der Prin

ces onderVorsten gegeven, gelyk dat ook tot de
de Heer

dood van dien Koning van Tidore ge-
Claas-

duurd heeft. zoon

In’t jaar 1708 zond de Koning zynen I ’t jaar
Goegoegoe Marasaoli met 't Jagt Oost- 1708.
Voorn na Batavia, om (boven de gewoone
jaarlykze 6400.) de agterstallige twaalf
duizend Ryksdaalders zedert het jaar 1682.
te verzoeken ; dog dit wierd hem vlak af-
geslagen, en hem niet eens toegestaan
daar over in de vergadering te komen.
Men gaf den Goegoegoe egter een woo
ning, honderd Ryksdaalders, twee lasten
Ryst, en eenige lasten Boontjes ’s maands,
en aldus vertrok hy in’t jaar daar aan

In’t jaar 1708, en in’t jaar 1709 In’t jaar

1709.viel in des Heeren Claaszoon ’s tyd mede
voor, dat de Prins van Mangindanao die
Princes, eerst door Gezanten, ten Hu-
welyk verzoeken liet, en daar na 'er zelf

om quam; dog het bleef om redenen.
bevorens by ons gemeld, agter, en ze-
derd heeft ’er die Prins niet meer na

getaalt.

De Heer Claaszoon, in ’t einde van dit

jaar vry swak geworden zynde, verzogt
verlossing van daar, verkreeg die, maar
zodanig, dat hy te gelyk Landvoogd
van Macassar gemaakt wiert, waar van
hy egter naderhand, om zyne al te groo-
te swalkheit, ontslagen wierd

Hy vertrok uit Ternate den 14den In’t jaan
1710.July in ’t jaar 1710, eenigzins swak van

Tynver
geheugen geworden zynde ( waarom hen

rek , en

een ander in de Macassaarsche Landvoog- dood.

dy verving, gelyk wy daar zullen zien
is den 13den Augusty daar aan op 't

schip het Hof van Ilpendam voor Bima,
zo als het anker vicl, overleden, en den

16den dier maand in de Logie, of ver-
blyf-plaats der E. Maatschappy aldaar.
begraven.

Tot zyn vervanger in Ternate heeft
De Heer

hy den Tweeden Perzoon, den Heer van Pe-

tersomDavid van Petersom, gehad, die op der
negenen¬14den July voornoemt als negenentwin
twintig.tigste Landvoogd der Moluccos voor-
ste Land-

gestelt is. voOgd

der Mo¬Onder de regeering van dezen Land
u ccosvoogd rezen weder nieuwe geschillen
Nieuwetusschen den Koning Tolucco, en den
moeje-nieuwen Koning van Tidore, Gargea
lykheden

dog in de openbare geschriften, zedert tusschen

Fernate,zyne Krooning, Hassanoddin genaamt.
en Ti¬In ’t laatste van dit jaar brak dit vie
fore.

al eenigen tyd onder de assche gesmeuli
heb-
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1710. hebbende, met een lichte vlamme var
openbare oncenigheit, door; wanneer de

Koning van Ternate zekeren korten
land-weg op Halamahera, Dodingo ge
naamt, hem wel waarlyk toekomende,
maar bevorens altyd by den Ternataan,
en Tidorees, in het gemeen gebruikt,
niet alleen na zich trok; maar aan alle

rTidoreezen door een wagt, die hy daar
by bestelde, belette, den zelven te ge-
bruiken, en dat enkelyk, om Koning

Hassanoddin te quellen, aangezien zyn
volk over den weg van Dodingo, in de
tyd van een pyp Tabak rookens, aan de
overzyde des lands Halamahera komen
kon, daar toe zy anders, ’t land om-
varende zomtyds wel twintig dagen
van nooden hadden.

Om dit geschil te stuiten eischte in 't
jaar 1711. de Landvoogd dezen weg
voor de E. Maatschappy, aangezien die

eigentlyk nu meester van die landen, en
de Koning dat in Ternate, om zo te
spreken, maar by vergunning van haar
Edelheden is; en dan zou die Heer een

gemeenen land-weg daar af gemaakt
hebben

De Heer van Petersom belastte den
Koning van Ternate ook deze wagt in te
trekken, aangezien het al zo hoog tus-
schen die twee Koningen, en hun volk
geloopen was, dat zy malkander, op dat
land ontmoetende, doodssoegen.

Maar de Koning van Ternate had,
tegen alle gedagten, de stoutheit, om
hem, in ’t begin van ’t jaar 1712, en
den weg, en ’t wegnemen van deze
wagt, te weigeren, ’t geen den Land-
voogd, en zynen Raad, dierhalven nood-
zaakte, zeer ernstig in ’t laatst des jaars
daar over aan haar Edelheden te schryven.

Daar op vonden haar Edelheden goed,
in het begin van ’t jaar 1713. met de
schepen ’t Jagt ter Eem, de Haak, de
Tarra, en de Pieter en Paulus, eenige
Soldaten, en zodanigen voorraad, en
werktuigen van oorlog, als 'er, by hard-
nekkigheit des Konings, tot een onder-

neming aldaar van nooden zouden konnen
zyn, na Ternate te zenden.

Na dat nu de zelve aldaar aangeland

waren, begaven zich de Heer Land-
voogd, en opper-Koopman, met een
vaartuig na ’s Konings Paleis, en vraag-
den hem nogmaals in der minne, of hy
dien weg overgeven wilde, en zeiden
door haar Edelheden belast te zyn, dat

zy aan zyn Hoogheit ook wel ernstig
voorhouden zouden, dat hy op het
twaalfde lid der voorwaarden, inhouden-

de : Dat hy op Ternate metter woon maar
toegelaten, en als by vergunning geduli
wierd, dog wel naauwkeurig letten wil-
de; of dat zy anders last hadden, om
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andere middelen daar toe in ’t werk te
stellen; behalven dat hen dan ook bevo¬

len wierd, zyn jaarlyksche erkentenis
van 6400. Ryksdaalders in te houden

Dit bevel van haare Edelheden, of
deze aanspraak van beide deze Heeren,
had zo veel kragt niet om hem tot reden
te brengen, als dat hy zidderde voor alle

die toebereidzelen van oorlog, die hy
vernam daar zo rykelyk gebragt, en al-
leen vervaardigt te zyn, om hem daar

toe, zo hy dien weg niet gewillig aan
ons overgaf, te dwingen, en aldus met
geweld tot reden te brengen.

De Hhoekom, of opper-rigter des
lands, een van de voornaamste Ryks-
Grooten, en die wel voornamentlyk den
Koning daar toe aangezet had, bleef
standvastig in zyne weigering; maar hy
haalde daar mede niet anders uit, dan dat
hy ten eersten gevangen genomen, en
met het schip de Haak na Banda gezon-
den wierd, om daar zyn misslag wat
beter te overwegen, en in Ternategeen
quaad meer te doen.

De Koning, dit ziende, en zich
voorzigtig aan dien man spiegelende
gaf, uit vreeze voor erger, tot ant-
woord, dat hy niet wel te pas was, en
zich niet in staat vond, om daar ten

eersten op te antwoorden, waar op hy
dan ook quantzuis ziek wierd, maar gaf
kort daar na dien weg aan de E. Maat-

schappy over; uit welker naam op Do-
dingo nu een sterkte gemaakt is, waar
op vyftig Soldaten, en twaalf stukken
geschut, geplaatst zyn. Een tyding,
die den 12den Scptember dezes jaars op
Batavia met de Chaloep Larike quam,
en waar uit bleck, hoe de zaken tus-

schen deze twee Koningen, door be-
middeling van de E. Maatschappy, aldus
nog minnelyk bygelegt waren

Egter bleek uit zekeren brief van Ko¬
ning Hassanoddin, omtrent dien zelven
tyd uit zyn Paleis Toola (mogelyk Ta¬
hoela, dat in’t jaar 1666. aan Koning
Saifoddin door haar Edelheden geschon-
ken is) aan den Heer Rooselaar op Bata-
via geschreven, dat 'er tusschen hem, en
Koning Tolucco, nog al heimelyke ver-
vyderino was, aangezien hy klaagde,

dat die Koning hem zeer smadelyk han-
delde, zettende hem, wanneer hy in zyn
Paleis quam , aan zyn linkerhand, een
hoon , dien hy verzogt, dat zo wel, als
de misslag, in ’t lossen van ’t Kanon
begaan, in ’t toekomende voorgekomen,
en verbetert mogt worden. Nevens
dezen brief van den Koning van Tidore,
ontsing zyn Ed. ’er in de maand Novem-
ber dezes jaars ook een van den Koning
Tolucco, uit zyn Paleis Castoeriaan den
23sten der maand Sjabaan (of in 't laatst

van
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van October) in’t jaar der vlugt van Koopman, en Tweeden Perzoon, den
Mobbammed 1025 geschreven, by welkc Heer, Jacob Bottendorp, een Berlyner
zyn Hoogheit een present van een Slaafje, van geboorte, in ’t begin van ’t jaar 1715.
twee Rati ’s Amber de Gris, en veer- aan te stellen, hoewel hy eerst den 34en
tig pond Caret; en zyn dogter, de September uit Amboina na Ternate met

een Chaloep overgesteken is.Princes , een geborduurde Neusdock
voor de oudste dogter van de Heer Roo- Wat onder dezen Heer, en ook verder
sclaar voegde. onder den Koning Tolucco (die in ’t jaar

De jaarlyksche erkentenis die nu nog, 1716, nog leefde) voorgevallen zy, is
my niet ter ooren gekomen, dan alleen,by den Koning van Ternate, en zyn
dat alles in de Moluccos nog in den vo¬Ryks-Grooten, en by eenige andere

Moluksche Vorsten (zo my berigt is) rigen staat, en zonder eenige verandering
van belang was.van de E. Maatschappy getrokken word,

bestaat in deze navolgende posten : In’t jaar 1719. vielen ’er eenige zaaken
alhier, (zo my bericht is) doer zekei

De Koning van Ternate onder-Koopman berolkent, voor, waar
Ryksdrs. 6220trekt op de geschillen tusschen de Koninger

De zelve nog wegens Sa- van Ternate en lidore zeer toegenomen
leyer 116 waren. Over dit, of eenig ander geval,

De Koning van Tidore vierd de Landvoogd, de Heer Bottendorp,2400
Dye Koning van Batsyan en zyn Tweede, de Heer Klock, op-2710

Die van Motir 150 ontboden, en in des eerstens plaats als
Die van Makjan eenendertigste Landvoogd ,161. de Heer

De Ryks-Grooten van Antoni Heinsius derwaards, onder't
Ternate hooger gezag van de Heer, Cornelis61

Hasselaar, Extraordinaris Raad van In-
Te zamen Ryksdrs. 12450 dia, en Commissaris, om de zaaken al-

daar nader te onderzoeken, en te ver-
Dog de Goegoegoe, nog de Babato ’s. effenen, gezonden; welke Heer Hasse-

kregen dit jaar, om voornoemde moeje- laar den 11den November in ’t jaar 1720.
lykheden, hun gewoonlyk jaar-geschenk weër op Batavia quam, na dat hy den
niet van haare Edelheden, om hen wat Heer Bottendorp, en den Heer Kloek, der-
handzamer te doen worden. waart opgezonden had.

Terwyl de zaken zo stonden, quam Dus verre gezien hebbende, wat Ko-
de Landvoogd, van Petersom omtrent ningen van oudsher Ternate bestiert heb-
het midden des jaars 1714. hier te ster- ben, zo wel terwyl zy nog Heidenen wa-
ven; zonder dat zich gedurende zyn ren, als zedert dat zy 't Mohhamme-
leven eenige andere zaken van gewigt daansch geloof aannamen, als medet
aldaar opgedaan hebben, dan alleen, dat geen onder hunne beheersching, zo onder
de Koningen Tollucco, en Hassanoddin, de Portugeesche, als onder de Hollandsche
nog al even bitter tegen een bleven; Landvoogden voorgevallen is, zal het
hoewel het vyer zo openbaar niet uit- onzes oordeels ) niet ongevoeglyk wezen,
berstte eer wy verder treden, een nette lyst,

Na de dood van den Heer van Peter- ochelzende de namen en netten tyd der
som vonden haar Edelheden goed, tot bestiering zo dezer Koningen, als ook
zyn vervanger, en dertigsten Landvoogd der Landvoogden van beide deze Natien
der Moluccos, den Ambonschen opper- hier by te voegen.

Lyst der Koningen van Ternate terwyl zy nog
Heidenenwaren.

Tijitijo;I Regeerde van ’t jaar 1257 tot ’t jaar 1277
en na hem zyn zoon
oit,P

1277 1284
die opgevolgt is door zyn zoon

Siale,3 1284 1298
opgevolgt door zynen zoon

4 Calebatta, 1298 1304
opgevolgt door zynen zoon

5 Comala, 1304 1317
opgevolgt door zyn broeder,

6 Patsjaranga Malamo, 13221317
op-
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opgevolgt door zyn zusters zoon

Sida Aarif Malamo,7 Regeerde van ’t jaar 1322 tot ’t jaar 1331opgevolgt door zynen broeder,
8 Padji Malamo, 1331 1332opgevolgt door Patsjarangas zoon
9 Sjab Aalem, : 1332 1343opgevolgt door zynen broeder

10 Toeloe Malamo, 1343 1347opgevolgt door Sida, Aarifs oudsten zoon
11 Bobejat, 1347 1350

Die gevolgt is door zyn broeder,
12 Molomatsjcja, of Tsjabaja Laoet, 1350 1357

opgevolgt door zynen broeder,
13 Momole, 1357 1559

opgevolgt door zynen broeder,
14 Gapi Malamo. 1359 1372

opgevolgt door zynen broeder
15 Gapi Bagoena I. 1372 1377

opgevolgt door Toeloe Malamo ’s zoon,
16 Comala Poeloe

14321377
opgevolgt door zynen zoon,

17 Gapi Bagoena II. 1432 1465

Moorsche Koningen van Ternate.

opgevolgt door zynen zoon
Marhboem,18 Regeerde van’t jaar 1466 tot ’t jaar 1486

opgevolgt door zynen zoon

19 Seynulabedien 1486 1500
opgevolgt door zynen zoon

20 Bajang Ullab. :1500 1522
opgevolgt door zynen zoon

(Dog by zyn minderjarigheit
regeerde de Koningin Njai-
tijili, en de onder-Koning

21 Deyaal, Tarruwese, die den Koning 1522 1533in’t jaar 1529. deed verge-
ven , waar over hy in ’t jaar
1530. onthalst is.

opgevolgt door zynen broeder,
22 Bolrejat II. -- 1533 1537opgevolgt door zynen broeder
23 Taberidji.

1538 1538opgevolgt door zynen broeder
24 Hair 1538 1565opgevolgt door zynen zoon
25 Baab Ullab, of Baboe, 1565 1583

opgevolgt door zynen zoon
26Saidi, of Sabid,

1583 1606
Daja, of Hidajat
onder-Koning van 1606 1610

opgevolgt door Saidi ’s zoon
7 Modafar 1610 1627

opgevolgt door zynen neve
28 Hbamza,

1627 1648
opgevolgt door Modafar ’s zoon,

29 Mandarsjaly, 1648 1672
opgevolgt door zynen zoon

30 Kaitsjili Sibori, of Koning Amsterdam, : 1672 1690
opgevolgt door zynen broeder

31 Raitsjili Tolucco, 1690

I. DEEL. A a 2 Por-
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Portugeesche Landvoogden der Moluccos.

Antonio Brit,1 Regeerde van ’t jaar1522 tot ’t jaar 1525
2 Garsias Henrik, 1525 1527-

Georgio de Meneses, 1527 15303
Gonzales Pereira,4 153215305 Vincent de Fonseca, e- 1532 1534

6 Tristaon de Ataido, 15371534
7 Antonio Galvaan, - 1537 1540
8 Georgio de Castro, 1540 1544

Jordan de Freytas, 15449 1547

10 Bernardyn de Sosa, 1547 1553

Koning Baboe verdreef de Portu-

geezen uit Ternate in’t jaar 1572.
t’eenemaal.

Ook vind ik 'er een zonder naam,
door Steven van der Hagen by Bima,
zo als hy met zyn schip na de Mo¬
luccos gaan zou, in’t jaar 1606.
verovert.

En daar na

Christoval de la Hote, Regeerde van’t jaar tot ’t jaar 1610
Jeronimo de Silva, 1610

Pedro Eredia, 1627
- De Esteibar,

1653Don Francisco de Attienso, 2Mai 1665

Lyst van de eerste Hoofden der E. Compagnie, die in de Moluccos
quamen, of bleven.

Wybrand van Warwyk. van ’t jaar 1599 den 22 Mai.
Vice Admiraal van van
Nek, en niet de Admiraal
zelf, gelyk de Ternataan-
sche Memorie zegt; als

eerste Hoofd liet 'er deze:
Frank van der Does. 1599 1603

Met vier man, en een

jongen, in’t jaar 1601.
komt hy voor als Com-
mies, en Koopman, was
in’t jaar 1603 al van daar,

en op Toeban gevangen.
Je¬

1715.
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1715. Jacob Corneliszen van Nek.van ’t jaar 1601 den 2 Juny

Admiraal Generaal, en

liet daar als Hoofd
1601Jan Pieterszen. July

Koopman.

Cornelis Sebastiaanszen. 1605 2 May
Vice Admiraal van Steven
van der Hagen, (en niet

hy zelf, of zyn Vice Ad-
miraal, Francois Wittert.

gelyk de Ternataansche
Memorie qualyk zegt)
verovert Tidore, alwaar

hy eenige handelaars laat,
zedert welken tyd de Por-

tugeezen uit de Moluccos
verdreven, en wel 500.
sterk, na Manilha vertrok-
ken zyn.

Deze liet hier, zonder

Fortificatie, als Hoofd

met 13. of 14. perzoonen
blyven :

Adriaan Antonisz., of Her-
manszoon, 1605 July
opper-Koopman,
werd den 14. Maart in’t

jaar 1606. door Don Pe-

dro d’ Acunha, die met32.
zeilen cerst Tidore, en
daar na Ternate innam,
verdreven.

Cornelis Matelief, 1607 13 Mai
Admiraal,

maak te 't eerste Contract,
met den onder-Koning
Daja, den 11. Juny (en
niet gelyk andere willen
op den 26. dito) stelde

daar als Hoofd, eerst wel

eenen Fiscaal , Maarten

Aap, dog, alzo die weër
aarselde, en ’t nietaannam,

1607 JunyGerrit Gerritzenvan der Buis,

Kapitein over ’t fort Ma-

leyo, en vier schepen,
en over de Negotie

1607Pieter Janszen Boenen.

en eenen

1607Jan Rossingein.
als Kapitein van der zee.

1607Olivier van den Vyver

Vice Admiraal, komt 'er

in ’t jaar 1607, en niet in
’t jaar 1609. (gelyk de
Ternataansche Memorie

zegt) want hy stierf op
Mauritius in ’t jaar 1607.

1608Paulus van Caarden

Admiraal, gevangen ge-
nomen, in Gamoe La-
moe gezet, en den 18.
Maart in ’t jaar 1610.
gelost.

Aaa 2 Fran-
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Francois Wittert in’t jaar 1609

Vice Admiraal van Pie-
ter Willemszoon Verhoe-
ven , vertrok met drie
schepen en twee Jagten
na Manilha , dog werd

gevangen genomen in 't
jaar 1610. en bleef 'er
dood

1609Simon Janszoon Hoen.
Vice Admiraal van den
Admiraal Wittert.

Nederlandsche Landvoogden der Moluccos.

Regeerde van’t jaar 1610 tot ’t jaar 1611Paulus van Caarden, Gouverneur,1
16141613opper-Landvoog-2 Pieter Both,
16191615den van Indien.Laurens Reaal,
16251619Frederik Houtman,4
16291625Jaques le Febre
161916296 Gillis van Zeist

7 16331629GouverneursGysberi van Lodestein,
163516338 Johan Ottens.
16. 101635Johan van Broekom,9
1642164010 Antoni Caan,
16481642II Wouter Seroyen, President
16531648612 Gaspar van den Bogaa de
1656165;Gouverneurs.Jacob Hustaart,13
1662.1656Simon Cos,14
16671662Antoni van Voorst, Commandeur15
16691667Maximiliaan de Jong,16
1671160517 Abraham Verspreet, Presidenten.

1672 167418 Corzelis Francx
1675167519 Willem Corput
1676167620 Willem Harthouwer,

1677 1682.21 Robbert Padbrugge,
1686168222 Jacob Lob-
1689166623 Johan Henvik Thim,

1689 169124 Johan Cops,
1696169225 Cornelis van der Duin, Gouverneurs
1700169626 Salomon le S. ge,

1700 1706e27 Pieter Rooselaar

1706 1710eJacob Claaszen,28
1714171029 David van l'etersom,

1715Jacob Bottendorp, 172030
172031 Antoni Heinsius,

De Heeren Commissarissen van tyd tot tyd hier gezonden, met
volle-magt over den Landvoogd, en Raad, om hun

gedrag na te vorschen.

1627In ’t jaarGill:s van Zeist,
De Hee-

1648ren Com-Antoni Caan,
1655van Outshoorn,missaris- Arnold de Vlaming

sen, die ordinaris Raad, super-Intendent , Veldheer, en
hier van Commissaris, in Juny des jaars 1655.
tyu tot 1657Cornelis Speelmantyd ge-

weest Zeevoogd, super-Intendent, en Commissaris in
zyn. Maart.

1675Daniel Hellemans,
1676Antoni Huict, Roi-

15.
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Rebbert Padbrugge In’t jaar 1682

nevens den opper-Koopman Akkersdyk, den Koop
man Pieter von den Hoora, en den onder-Koop-
lieden, Boudens, en Hoofd.

Dirk de Haas 1689
Cornelis Hasselaar 1720

Na dat wy nu uit het bevorens aan Raad is 'er ook een Raad van Justitie
gehaalde gezien hebben, wie hier uit voor welke alle gerigts-zaken dienen
naam der E. Maatschappy als Landvoog- mitsgaders een Wees-kamer, in welke
den geregeert, en wat zy van tyd toi eerst alle de voornoemdeleden, en ook de
tyd verricht hebben, moeten wy met een opper- Wondheeler, zitten; welke bei
letter ook nog aanhalen, dat deze Land de Collegiën hunne byzondere geheim
voogdy, buiten den Landvoogd , nog schryvers hebben. Hier plagt ook een
door deze navolgende perzoonen , die Collegie van Schepenen te zyn, in ’t jaar
ook den Raad daar uit maken, bestierd 1651. door den Heer de Vlaming inge¬
word. stelt ; dog dit is door den Heer van der

De naaste in rang aan den Landvoogd Bogaarde in zyn tyd weër afgeschaft.
is de opper-Koopman, of de Tweede Men heeft ’er ook een Kassier, die als
perzoon van die Landvoogdy, die ook een kleen ontfanger, en uitgever van de
Administrateur is van ’s Compagnies waa- penningen der E. Maatschappy onder ’t
ren, die in de Pakhuizen zyn; alle de opzigt van den opper-Koopman is.
welke hy, onder ’t opper-opzigt van der Alle, die deze voornoemde bedienin-

Landvoogd , behandelen, bewaren, en gen waargenomen hebben, te noemen,
verantwoorden moet. is onmogelyk, alzo ons daar noit nette

Daar beneven de Kapitein, die ook lysten van voorgekomen zyn; maar die
ons bekent zyn zullen wy opgeven.hoofd der Militie alhier is, de Fiscaal,

Lieutenant, de soldy- Boekhouder, en De Landvoogden hebben wy bevorens

in een ordentelyke lyst aangewezen.ook de Winkelier; welk Collegie, ofte
Raad van Regeering, door een Geheim De opper-Kooplieden, en Tweede
schryver gesloten word. Bchalven dezen perzoonen, ons bekent, zyn deze:

N. van der Mark, her-

waard geordonneert in’t jaar 1625 den 6. November.
Paulus Adlviaansz. komt

VOOr 1626

Willem Bontius 1627 herwaard vertrokken.
1630Wouter ten Haaf, tot ’t jaar 1633

Antoni van Leuven komt

1635VOOr

Jacob Hustaart 165.

Francois de Cnibbere 1653
den 21. Augusty met de

Heer de Vlaming na
Amboina vertrokken

1654Nicolaas van der Kappen 1655

1655Jan van Hammen, 1659

1669 tot den 7. AugustusCorne:s Barielsz. Marsier 1671
Willem Corput, als Koop-

1672 den 2. Juny , tot den 15. Junyman , 1674

Jacobus de Ghein, eerst als
onder-Koopman, daar

1675 den 15. July,na als Koopman, 1677
wanneer hy opper-
Koopman wierd, en

vertrok den 7. April
Gerbrand Proost, provi-

16821677 tot in Aprilsioncel als Koopman,
16541682 den 3. April, tot in 't laatstWillem Busting
16891684 den 29. Maart, tot den 29. JanuaryIsaac van Thye
16881688 den 29. January, tot den 7. SeptemberDirk de Gheim, Koopman

wanneer hy stierf.

Cornelis Ringryk
1691namen dit provisioneel waar tot

Abraham Boudens

PiekeeAaa 3

1755.
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van’t jaar 1691 in April, tot den 19. July van ’t jaar 1692 1715.Buis,Pieter
Gezaghebber tot in
’t jaar 1692, zedert

welken tydt hy weer

als Tweede conti-
1694 den 6. July, wanneer hy stierf.nueerde tot

16951994 in July, totHeurik van den Watere

wanneer hy vertrok.
17011695 in Juny, totPieter Rooselaar,
17021701 in July, tot den 27. MaiPieter de Vos,

wanneer hy stierf.
1703 in Augustus, tot den 17. September 1704Jan van Hoorn,

wanneer hy stierf.
17101705 in Maart, tot den 14. JulyDavid van Petersom,

1710 den 3. January , tot den 22. April 1712Hubert de Vlieg
wanneer hy stierf.

17201713, en was nog in dienst totJacob Kloek,
wanneer hy opontbo-

den, en vervangen is

door de Kapitein aan
’t vierkant.

1720.Jacob Christiaan Pielat,

Kapiteinen der Moluccos zyn deze:De

Frederik Hamel, van ’s Gra-
1616

venbage, komt voor
Willem Eetveld, van Brussel,

Pieter Bakker, van Antwer-
pen, ’t zelve jaar.Roeland Philipszen, van 5)
Hertogenvosch.

Gosuinus van Mammeren,
van Bergen-op-Zoom,

Paulus Janszen Visscher, 1658
van Rintsberg,

was toen al 17. jaren
Kapitein geweest,

zonder dat ik wete of

hy dat hier, of el-
ders, was.

1675Claas Ruitens,
wanneer hy stierf.

Henrik van Wel, Lieu-
1675tenant Commandant,
1677Swerius komt voor

Jodocus Krombuizen, Lieu- 1682
tenant Commandant,

16901682Augustyn du Moulin,
16931690..... Holscher

wanneer hy opgezon-
den is. 16961694

Focanus
1696

1697Ockerszen
17011698Paulus de Brievings,

wanneer hy stierf den

3. January. 17041702
.... Oorthoorn,

17081705Jan Schacht,
1713in ’t begin1708Jacob kloek,
1717continueerde nog1713Cespar Fogu:

Fisceu-
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Fiscaalen.

tot ’t jaar 1635Daniel Ottens komt voor van’t jaar 1627
wanneer hy verdronk in
Tayouan, zynde daar als
Commandeur, van een
vloot.

1656
1654Christiaan Waal,

1662Maximiliaan de Jong,
tot den 26. Maart 16861683 of 1684Pieter Denyn,

1686Andries Olofszoon Lofzang,
dog hy stierf nietlang
’er na.

16961693Jacob Klaaszoon,
16581696 eKoenraad van Otteren,
17011698Daniel Fiers,
17051701David van Petersom,
17091705Tobias Laps,

wanneer hy vertrok,
en stierf in dat zelve

jaar op Batavia.
tot den 16. Maart 17101709Gysbert vander Woerd.

wanneer hy zeer schie-
lyk stierf.

1710tot den 18. December1710Henrik vander Burg, proyl.
1710, den 18. December, 1714Bertram Bichon,

wanneer hy stierf in ’t
midden des jaars.

In’t jaar 1696 vertrokken ook na Ternate de onder-Kooplieden.

daar als Gecommitteerden veel gebruikt; dog de eersteJan Engelbert Weyer
sleefde niet lang 'er na.Jan Jatob Erberveld,

Winkeliers volgens opgave van anderen.

Dirk de Ghein, komt voor in’t jaar 1675 en 1676.
tot ’t jaar1682Kornelis Couwenhoven,

tot den; Maart 1685
Pieter Koy,

1689Jacob Klaaszoon,
17011689David van Petersom,

1701Otio Kloot,

1707Isaac Panbuis,
17091706Beytram Bichon,

17131709, continueerde nogJoaunnes van Alfen,
was te gelyk ook Dis-

pensier.

Van de soldy-Boekhouders zyn my zeer weinige bekent.

1675Jacob Corput,
1682Herman Ruigrok,

17051700Tobias Laps
17071705Koenraad Frederik Hofman,
17161707, continueerde nogJacob van Ghein,

Luitenants.

1675Henrik van Wel,
1682

Jodocus Krombuizen,
1682Dirk Pieterszen Wildshoed.

1695Caspar Tabbaart
1708Jacob Kloek,
1713Kaspar Fogus,

Geheim-

1715.
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Geheimschryvers van den Landvoogd, en Raad.
Francois Lenimens, komt voor van’t jaar 1616 tot ’t jaar
Andries Olofszoon Lofzang, 1676 1682
Gerard Warrenthout, 1682 tot in Juny, of July 1686

Pieter van Alstein, 1666 1589
Jacob Klaaszoon. 1689 1692 Of 1693
Pieter van Alstein, 1693 16

wanneer hy doorde

Wilden opzekeren

togt verscheurt is.
Daniel Fiers, 1698
Jan Walrave de la Fontaine 1700 1703
Abrabam Patras, - 17061703 tot in Juny
Henrik vander Burg, 1706 1711

Boogaart, 1711 tot in’t laatst 1712
... ... Plcos van Amstel, 1713 in ’t begin.

N. Dortmond,Ook komen my in ’t jaar
en op Batsjan voor. 01627. de Kooplieden Jacob Leenderdsz. Corsel

Opperhoofden van Manado.

Jochem Sipman, komt voor van’t jaar 1676 tot ’t jaar
Een Vaandrig, 1676

Dirk Pieterszoon, Lieutenant,
Abraham van Meyert, onder-

Koopman, 1681
Herman Janszoon Steinkuiler,

onder-Koopman, 1689
Henri du Cbiels, als Sergeant, 1703
Bertram Bichon, onder-Koop-

man, 1709 tot den 18. December 1710
Henrik vander Burg, onder-

Koopman 1711

De verdere Bedienaars van Collegiën &amp;c. die ik gekent hebbe, zyn zeer weinige,
waarom ik hen voorby ga.

Opper-Wondheelers, by my hier bekend.

Matthys Witzma, komt voor van’t jaar 1662, den 10. Mei, tot ’t jaar
Antoni Kramer, 1675

Francois Schoddenburg, 1682

Matthys Molkman tot in Mai 1683

Schyteruit 1696
Francois Scheffens, 1709 :

De Geheimschryvers van Justitie, van my gekent,
zyn deze geweest:

Daniel van den Bolk, komt voor van’t jaar 1656 tot ’t jaar
Gerard Warrenthout, 1682
Joost Anne 1682

Boogaart, 17 1711

Van de Weeskamer hebbe ik niemand, dan den Geheimschryver Thomas Spre-
kens, gekent, die in’t jaar 1711. my voorkomt.

Be¬
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nog, behalven den Boekhouder, en zy-Behalven deze, behooren tot deze
nen overdrager, 2 Assistenten.Landvoogdy, en , ’t waarnemen der

Al de soldy-trekkers in deze Land-Comptoiren , nog eenige Assistenten ;
voogdy beliepen in ’t jaar 1682. 615.volgens de order van den Commissaris
perzoonen ; dog in’t jaar 1710. in Au-den Heer Padbrugge in’t jaar 1682. hier
gustus, beliepen zy 777. Een getal,toegelaten, als :

overvloedig groot genoeg , om dezenTot de Secretary 5. Assistenten, en
post te bewaren; dog maar een last voordaar onder een Tolk, en vertaaler der
onsMaleitsche brieven met een Arabische

letter, en nog 3 provisioneele Assistenten. De lasten meerder dan de voordeelen,
Tot het Negotie-Comptoir (een Boek- by 't sluiten der boeken in Augustus des

jaars 1709, beliepen ƒ15814980 daarhouder, die ook de boekjes van de wa-
pen-kamer gewoon is waar te nemen) zy ’t jaar te voren ƒ150921-90 beloo-
4. Assistenten, waar onder de Dispensier pen hadden, en dus f7228-98 meer.

Tot het soldy-Comptoir, behooren De voornaamste posten bestaan hier in:

In ’t jaar 1709. In’t jaar 1708.

ƒ78968- 8Aan soldyen 82035 - 175
I

3
2638 - 10Extra ongelden 5418 5

- 8 -1612 - 8o 964 -4Timmeragie
785 9¬ 8 6462 16 8't Hospitaal
4850 19 0 1242 3 0Schenkagie reekening f
8863 0Fortificatie 2 90
309513 0Scheeps-onkosten 5
2640 18 0dito Soldyen f

f1O1325 - 9 o f75181- 11 9

AGTSTE HOOFDSTUK.

ZAAKEN VAN CODSDIENST.

EHeidensche Godsdienst. De Mohhammedaansche Godsdienst, in’t jaar 1465.
begonnen. Onder Zeinulabedien voorigezet. De voornaamste deeien van den
Moorschen Godsdienst alhier. Wat vrouwen in hunne Tempels komen. Getuigenis
van een enkele vrouw geldt in ’t gericht niet. Waar de Mooren in de Moluccos nog
zyn. De Christelyke Godsdienst. Wanneer de Roomsche hier ingevoerd wierd. De
Koning van Momoja werd eerst Christen bier. Simon Vaz, en Francois Alvarez,
hier in ’t jaar 1534. als Priesters gebruikt. Hun droevig wedervaren in ’t jaar
1535. De Landvoogd Galvaan zend verscheide Priesters na de kusten van Moro,
en Celebes. Waar op de bekeering van verscheide Grooten in Ternate volgt. Al 't
welke onder Georgio de Castro weër vervalt. Wat door Franciscus Xaverius
hier, en elders, in ’t jaar 1546. En wat verders door de Priesters, verricht

Vervolging der Christenen door verscheide Moorsche Koningen in’t jaar 1553.is.

De Koning van Batsjan word in ’t jaar 1558. Christen; ook veele van zyne
onderdaanen , door Nicolaas Nugnez yver. Naderhand door Alvares vervangen.
Moord van Alfonso de Castro. Eenige Papoa ’s bekeert. De Koning Hair, een groot
vervolger, gedoodt. Didacus Magellanes bekeert een Koning van Sjauw, en een vorst
van Manado , omtrent het jaar 1568. De Jesuit Mascarenhas verrichting op
Sjuuw, Sangir, en op de kust van Celebes. Het slecht gedrag der Portugeezen doet
den Godsdienst merkelyk lyden. Besluit van het werk der bekeering, door de Portu-
geesche vaders daar verricht.

HEIDENSCHE CODSDIENST.

bekent, is de Heidensche geweest, dienFEt zal nu tyd worden, dat
men hog in de Papoesche, en andere ei-wy hier ook van de zaaken,
landen om den Noord, aankleeft; enden Godsdienst dezes lands
schoon men in deze en gene naamen derbetreffende, spreken.
Ternataansche Koningen eenige voet-De oudste Godsdienst, hier

Bbb slappenI. DEEL.

1715.
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stappen van de Arabische taal zelf al voor
’t jaar 1322. vind , zo is 't egter zeker,
dat zy, tot dat Marhhoem aan de Kroon
quam , nog voor Heidenen gehouden
zyn, onder welke hy zelf nog mede ge
teld wort. En deze worden daarom ook
van de Moorsche Paapen in hunne Tem-

pels, en gebeden, niet gedagt.
Waar in deze Godsdienst bestaan heeft,

is naaulyks te melden; dan dat men ’er in

de Talautze eilanden nog de overblyfzels
van vind; en men ’er dit maar van zeggen
kan, dat zy byna als de beesten, met
hun twintig of dertig by een, en zonder

eenig bewys van Godsdienst, leven. Ly

weten van geen God; maar stellenvast,

diedat yder landschap zyn Duivel heeft,
dat beschadigen, en beschermen kan,
weshalven yder aldaar den zynen in nood

aanroept. Karkalang is nog meest Hei
densch, zo ook Lirong, daar in ’t jaar
1705. de eerste Predikant , de Heer

Brandts, quam, hen verzoekende Christen

te worden; dog de Koning van Taboe
can belette dit. Die van Boelan Itam,

op Caudipan, zyn wel Christenen, door
Pater Torcottus, zo zy zeggen, gedoopt;
maar betoonen met hun leven nog volsla-

'tgen Heidenen te zyn, die geheel aan
agtgeven op vogel-geschrei, en allerlei
bygeloof, overgegeven zyn.

MOHHAMMEDAANSCHE

GODSDIENST.

Etweede Godsdienst, hier bekent,7Van Lpis de Moorsche, of Mohhamme-
den Mo¬

hhamme¬ daansche. Het begin daar van was in 't
daan- laarst van Koning Marbhoems regering,
schen

die ’t grootste deel van zyn leven egterGods-

dienst, in Heidensch geweest is.
’t jaar Omtrent het jaar 1465. quam hier
1465. be hoewel ’er in’t jaar 1348, en in’t jaar
gonnen. 1350, al Arabiers, en Maleyers, ge

weest waren) een Javaansch Koopman
Dato Moela Hossein genaamt, die met een

jongen zich hier eenigen tyd om den
Nagelhandel onthouden, en nu en dan
aan boord wel in zynen Coraan (of Al
coraan) gelezen had, ’t geen dan verder
de nieuwsgierigheit der Ternataanen op-
wckte , om nader kennis van de Ara
bische ietter te krygen.

Zy hadden hem dit zeer vaardig zien,
en hooren lezen, waar op zy dan t'huis

gekomen zynde, ook wel zulke Charac
ters nagemaakt hadden, dog waren ver-
wondert, dat zy die ook niet, even als
ly, hadden konnen lezen.

Hier op nam deze Javaan zyn slag zo
wel waar, dat hy zeide, dat niemand
deze hieilige letteren kon leeren uitspre-
ken , dan die den eenigen God, den
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Schepper van alles, en zyn Propheet,
eerst leerden kennen, en, indien gylieden,
zei hy, daar zin toe hebt, zo spreekt my
deze woorden na

La illab ilallab Mobbammed Resul ullali,

dat is, Daar is geen God, dan God, en
Mohhammed , de Gezant Gods.

Deze woorden leerden zy allengs van

buiten, en wierden dus vorder door hem
in de gronden van 't Mohhammedaansch
Geloor onderwezen; hoewel de slegte

gemeente daar zeer weinig af weet, be
rustende de voornaamste kennis meest

by de Priesters, die zy Imams, of
vasisi ’s noemen; latende ’t gemeen maar
wel op hun bedestonden en vasten

assen.
Dit nieuw geloove queekte Koning

Marbhoem in ’t laatst van zyn leven wel
aan; dog hy quam kort ’er na te sterven,
en daar op vertrok deze Dato Moela
Hossein weër na zyn land.

By de regeering van zyn zoon, Zeinu-

labedien (dien zy gemeenelyk voor den
eersten Moorschen Koning houden) kreeg
dit werk een andere gedaante, en voort

gang, na dat hy, om in ’t nieuw geloove
nader onderrigt te werden, met een zy-
ner vrienden , Hossein genaamt, na Giri

op Java (dat als de Hogeschool was, om
in dien Godsdienst onderwezen te worden

in’t jaar 1495. (hoewel cenige het jaar

1500. stellen) gereisd was, alwaar hy,
nevens dien vriend, die naderhand Prie-
ster geworden is, niet alleen onderwezen
wierdt, maar ook, terwyl hy aan de voeten
van zyn leermecster zat, een dollen Ja-
vaan, of Amok-speeler, die alles in ver-
warring hielp, ziende aankomen, en op
zyn geloove steunende, zitten bleef, en

zei. Indien deze Godsdienst de ware is, 20
zal ik ookzekerlyk dezen godloozen verslaan,
waar op hy, zyn zwaard aanvattende,
en toekappende, niet alleen dien Amok-

speeler, maar ook zekere klip, op Giri ’s
berg aan den weg staande, in tweën
kloofde, ’t geen de Javaanen daar nog op
heden, als een bewys van de zuiverheit
van hun geloove , weten aan te wyzen.
Immers de klip is er nog, en de klove
kan men ’er ook nog in zien; dog wat
de rest aangaat, dat moet een opregt
Mohhammedaan ’er by gelooven.

Zedert maakte deze Vorst met den

Panimbahan van Giri (die een geestelyk
Prins, byna als den Paus, is, en ’t geen
den aanbiddelyken beteekent) als zynen
Geloofs-genoot, een verbend, bragt van
Java een Priester met zich, Toehoebaha

roel (zo Ridjali in zyn 8se Alkissa zegt)
genaamd, maakte, by zyn te rugkomst
in Ternate, Hossein opper-Priester, en
verbreidde na dien tyd den Moorschc-
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waar die ook tot op ’t eiland Manginda-
nao verspreid is

Zederd bleven alle de Ternataansche,
en de andere Molukze Koningen, als die
van Gilolo, Tidore, Batsjan, en ook de
Sulthan van Mangindanao, Moorsch.

Zyn zoon, Bajang Ullab, word van

de Moorsche Papen niet zeer geroemt,
om dat zy meinen, dat hy te goeden hert
voor de Christenen had, en juist met
zulken sterken yver op zynen Godsdienst

niet stond. Andere Koningen, als Hatr,
Hbamiza, enz., hebben zich hier in vry
yveriger getoont.

Het voornaamste, dat de ingezetenen
omtrent dezen Godsdienst stond waar te

nemen, bestond hier in, dat de knegtkens
op den juisten tyd door een Moorsch
Priester besneden, dat de vyf tyden van

hunnc gebeden, en de vasten, in de
maand Ramadlaan , wel, onderhouden
wierden, op welken tyd zy in een gan-
sche maand, van ’t opgaan der Sonne,
tot dat de Sterren beginnen te schynen,
niets, ja zelf geen Pinang, mogen eten,
en ook niets drinken ; maar by nagt
smullen zy dan weër zo veel re sterker.

Zy mogen in hunne Kerken, of Tem-
pels , Mesdjids (of op zyn Maleits,
Masigids) genaamt, met geen muilen,
of schoenen, en niet, dan na zich overal

wel gereinigt, en ook hun voeten ge-
wasschen te hebben (ten welken einde

er een groote bak of pot met water ter
zyden staat) komen; dog hunne vrouwer
komen daar niet, of immers zeer selden,

in, en dan zyn het nog maar oude, dog
noit jonge vrouw-lieden. Ik ben eens
in een Moorsche Tempel, terwyl zy

dienst deden, geweest; dog de vrouw
van den Landvoogd moest er buiten
blyven zitten.

De Priesters, die in ’t wit gekleedt
zyn, lezen in zekeren stoel, die gelyks
der aarde staat, en wel een wagt-huisje

van ons gelykt. In den zelven leest hy
agter een wit klecd, dat voor hem hangt,
een Kapittel uit den Coraan, terwyl de
mans, met de beenen onder ’t lyf (als de

Snyders by ons) op eenige lange matten,
die in den Tempel leggen, zittende, dit

zeer eerbiedig aanhooren, ’t geen zy ook
wel met een Gebed op hunne wyze dan
besluiten, biddende God, en Mobbam-
med, om verdere verligting, zo voor
hun zelven, als ook (zo my zeker Prie
ster, ten tyde, dat ik in hunne kerk
was, zeide) voor de vyanden van hun
Geloove, en dus mede voor ons

Zy zeggen , dat de vrouwen maar
quaad in de Tempels doen, en den aan-
dagt der mannen breken zouden; en dat
het genoeg is, dat de mannen voor haar
bidden.
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Het is ook aanmerkenswaardig dat3
de vrouwen in Gerigts-zaken we getui
genis der waarheit by hen geven mogen;
maar, dat twee vrouwen maar voor eer

man, of voor een enkele getuige, konner
volstaan.

De voornaamste aanhangers egter var
dit Geloove vind men hedensdaags nog
op Ternate zelf, in de Moorsche Ne
gry, en op Tidore, daar zy meest alle
Moorsch zyn, gelyk ook op Batsjan, en
op Makjan, dog om den Noord vind mer
er geen voetstappen meer van onder het
Ternataansch gebied, dan op ’t eiland

Sangir, daar de Koning van Candahar
met de zynen, (gelyk ook op Sarangani,
en in’t ryk van Boewissan) maar alleen
nog Mohhammedaansch is; dog op de
kust van Celebes zyn ’er nog verscheide
op Tontoli, Parigi, en meer andere
plaatzen, die wel den naam van Christe-
nen hebben, maar sterk na 't Moorsch-
dom hellen, gelyk men in Binangkal,
den Koning van Dauw op Caudipan ge
zien heeft, die pas na ’t jaar 1676. (zo
uit D. Peregrinus berigt hier na blykt )
de Moorsche leer verliet, 't Christendom

zeer ernstig verzogt, en naderhand zo
wankelde.

DE CHRISTELYKE

GODSDIENST.

E derde Godsdienst, die hier stanc
Dgrypt, is de Christelyke, dien wy
of als den Roomschen, of als den Her
vormden moeten aanmerken.

DE ROOMSCHE

GODSDIENST

Am aanvang by de komst der Por-
Itugeezen in deze landen; wel niet
ten eersten ; maar na dat zy hier al eeni-
ge jaren geweest waren

Het eerste, dat my daar van voorkomt.
is onder den zesden Portugeeschen Land
voogd, Tristan d'Ataido, in’t jaar 1535
voorgevallen, omtrent den Ternataanschen

Vorst Taberidji, die, door hem gevan

gen genomen, en, met zyn moeder na
Goa gezonden zynde, in ’t begin van
dat jaar, na dat hy te Goa gedoopt was,
als een Christen weer in Ternate quam
om daar als Koning te regeeren, met
belofte van ook zyn onderzaten tot het
Christendom te brengen; dog hy quam
op Malakka te sterven.

Onder dezen Landvoogd wil men (ze
Jarricus, en andere Portugeesche Schry-
vers getuigen) dat zich, al wat voor 't

tgeval van Taberidii 's bekeering, op
BDb 2 eiland
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eiland Moro (eigentlyk op de kust van
Moro, op ’t groot eiland Gilolo, na 't
Noorden gelegen ) in de Stad Momoja,
rondom welke veel Moorsche dorpen
lagen, ter gelegenheit, dat de Vorst der
zelve gedurig van de Mooren aangezogt
wierd om Moorsch te worden, zich
een groote deure ter bekeering geopent.
en dat zich die Vorst by een Portugeesch

Koopman, Gonsales Veloso, op die Stad
handelende, begeven, en die hem gera-
den had, Christen te worden, met be-
lofte, dat de Portugeezen hem dan ze-

kerlyk beschermen zouden.

Dit bewoog dien Prins eenige Gezan¬
De Ko¬

ten aan d’Ataido te zenden , om een ver-
ning van

bond met hem te maken, dat hy, en alMomo-

ja, of de zynen, indien hy hem onder zyne
de kust bescherming nemen wilde, Christen zou
van Mo¬ den worden. De Landvoogd onthaalde
ro, werd

hen zeer wel, beloofde hen te bescher-eerst

Christen men, en zy waren de eerste, die in de
hier. Moluccos 't Christendom aannamen. De

Prins quam zelf in Ternate met veel van
zyne Edelen en Grooten , wierd daar
nevens hen gedoopt, en, naar Jan
den III, Koning van Portugal, Jan
genaamt.

Hy nam, by zyn vertrek uit Ternate,
Simon

ook den Priester, Simon Vaz, mede,Vaz, en

Francois en, by het toenemen der bekeerden,
Alvares,verzogt hy Francois Alvares, om hem
als Prie-

daar te komen helpen.
sters hier

De Landvoogd zond aan dien Vorstin ’t jaar

1534. ook eenige Soldaten, die hy hem beloofd
gebruikt. had , byna omtrendt den zelven tyd,

toen hy den Koning Taberidji na Goa
heenschikte, en de moeder van Koning
Hair (opvolger, en broeder, van Tabe-
ridji) uit de venster van het Paleis van
Ternate te pletteren wierd geworpen.
Een bedryf, dat niet alleen de Ternataa
nen, maar ook alle de omleggende Mo¬
lukze Vorsten, en die van Gilolo, zo-
danig tegen de Portugeesche Natie ver-
bitterde, dat zy eenparig zwoeren hen
te zullen uitroejen.

Men begon dan onder Catabruno
Hun

Momboir van den Koning van Gilolo,droevig
en een bitter Mohhammedaan, dit schrik-weder va

ren kelyk stuk (de Molukze Vesper genaamt)
in’t jaar op de kust van Moro, in de stad Mo¬
1535 moja, daar men alles, wat men maar

krygen kon, in’t jaar 1535. jammerlyk
vermoordde. Simon Vaz liet daar het
leven, en schoon Francois Alvares dat
nog behieldt, en na Ternate in een
Praauw ontquam, zo was hy echter
elendig gewondt.

De Prins van Momoja bleef, niet te-
genstaande die zware vervolging der
Mooren, volstandig, sloeg eerst een
ganschen dag tegen hen, en begaf zich
onder de bescherming der Portugeezen,
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die hem in 't eerst minnelyk ontsingen,
en alle hulp bewezen; dog eindelyk ver¬
lieten, zo dat hy genoodzaakt was zyn
vrouw, en kinderen, ’t leven te bene-
men, op dat zy niet in ’s vyands handen
zouden vallen; waar over hem Catabruno,

zo hy door eenige Grooten niet verbeden
was, mede om hals gebragt zou hebben.

Hier op veroverde Catabruno niet al-
leen al dat omleggende land op Gilolo ;
maar dwong ook al die nieuwe swakke
Christenen aanstonds weer Moorsch te
worden; dat zy, wilden zy niet ver-
moord worden, wel moesten doen; be-

halven dat ook hun geloove nog zo vast
niet gewortelt was, aangezien hunne
gansche bekeering maar daar in bestond,
dat zy gedoopt waren, en eenige kieene
vraagjes wisten te beantwoorden, of een
Ave Mariq op te zeggen.

In dezen staat bevond zich het Christen-

dom hier, ten tyde toe, dat Antoni Gal-

vaan in d'Ataido ’s plaats in ’t jaar 1537.
Landvoogd wierd.

Het zag 'er over al zeer bedroeft uit :
want zo hy juist niet ten regten tyde met
levensmiddelen, en hulpe van volk, daar
verscheenen was, zy zouden van honger

alle vergaan hebben.
Deze wyze en voorzigtige Landvoogd

stilde, na eenige schermutselingen mef
de Tidoreezen, en anderen van dien aan

hang, niet alleen die gansche beroerte
vrede met alle de Koningen rondom
makende , die groote agting voor hem
hadden; maar hy herstelde ook in't

byzonder de zaaken van den Godsdienst
aldaar

Na de kust van Moro zond hy den

Priester, Ferdinand Vinagre, dog dit
bleef ’er niet lang, en geen ander wilde
om de onstandvastigheit en wreedhein
der Inlanders, hier weër na toe, niet

tegenstaande hy veel afgevallene onder
Catabruno 's geweldenaryen weder tot het
Christendom gebragt had. Ja verschei-

den, zedert derwaards gezonden, waren

vergeven ; weshalven zy daar, zonder
Priesters, tot Taviers komst gebleven
zynde, weër afviclen, en zo woest als
te voren geworden waren.

Ook wierden onder zyne regeering
twee Macassaarsche Princen in Ternate

gedoopt, die by den hunnen ook zo vee
bewerkten , dat 'er van Macassar een
Gezant na Ternate aan Galvaan, met
verzoek , van hen een Priester toe te
zenden, afgevaardigd wierd.

Hy zond hen Francois de Castro, die
op zyn reize na Celebes een van de Cele-
bische Koningen, drie van zyn broeders,
zyn vrouw en hun zoon, nevens hon-

derd en dertig andere Grooten, behalven
het gemeene volk, bekeerde.
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Men wil, dat hy, op dien zelven

togt zynde, eerst naar Mangindanao
vertrok, en den Koning van Siligan
’t geen ik daar niet kenne) de Konin-
gin, twee zyner dogters, honderd vyftig
van zyn onderdaanen, en nog drie Ko-
ningen, en Vorstinnen, in de bogt van
Boetoewan , nevens veele van hunne
Grooten, en ingezetenen, doopte ; van
welke de twee eerste Koningen Jan, en
de derde, Francois, genaamt wierden.
Van daar nu vertrekkende, meinde hy na
Macassar te gaan, dog een zware storm
dreef hem na Ternate, en dwong hem
dit tot een beter tyd uit te stellen.

Galvaan stelde in Ternate ook een

Scminarium , of queek-school voor
de jeugd in; dog dit alles werkte egter
niet het minste, op de Ternataanen zelfs,

ter bekeering uit; ja ’t was zo verre van
daar, dat die van Ternate, gelyk ook
eenige andere Vorsten, hunne onderza-
ten, op straffe van verbeuring van hunne
goederen, en met bedreiging van ban-
nissement, verboden Christen te worden.

of 't Moorsch Geloof te verlaten.

Dit zwaar verbod wierd egter van al-
en niet even stipt nagekomen : want een
van de voornaamste Raaden des Konings
jan Ternate, Kaitsjili Sabia genaamt,
wierd, in weërwil van allen tegen-
stand des Konings, Christen; dog nam
de vlugt in ’t Kasteel der Fortugeezen,
en wierd , by zynen doop, Emanuel
ralvaan (na den Landvoogd) genaamt
Dit wierd van een neef van den Koning
van Gilolo, die een Casisi, of Priester.
en een Arabier was, gevolgt, en zo Gal-

vaan hier langer gebleven was, waar-

schynelyk zou de Koning zelf, die al in
groot beraad stond, metter tyd daar
mede toe gekomen zyn; dog eer ’t Ter-
nataansch Gezantschap, om zyn langer
verblyf aldaar aan den onder-Koning van

zy-Indien te verzoeken afgevaardigd,
nen last verrigt had, wierd hy in 't 221

1540. door Georgio de Castro vervangen,
onder welken alles weër in verwarring
raakte, gelyk ook het werk der bekee-
ring een grooten krak daar door kreeg

Onder den Landvoogd , Jordaan de

Freitas, die van’t jaar 1544. tot ’t jaar
1547. regeerde , kreeg de Godsdienst
weer een andere gedaante: want in ’t
aar 1546 quam hier Franciseis Kaverius.

Hy was als de Apostel van Indien, in 't
aar 1541. met den onder-Koning van

Indien, Marzyn Alsonso de Zosa, op den
yden April van Lisbon vertrokken, den

6den Mai in ’t jaar 1542. te Goa geko-
men, alwaar hy met hulp van P. Paul
Camers, en anderen, het werk der be

keering met de uiterste vlyt voort-
eItC,
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Hy vertrok in October na de Parruas,

een zoort van Visschers aan de andere
zyde van de Kaap Comoryn, by zich
hebbende eenen Francois Mansilla, ter-
wyl Paul Camers te Goa tot hulp van
Jacob de Borba gebleven was.

Hy daar, en ook op Ceilon, en Ma-
lacca, eenigen tyd bezig geweest zynde,
vertrok in’t jaar 1546. in ’t einde van
Mai met een Coracora uit Amboina na
Ternate, met voornemen om zynen ar-
beid tot bekeering der ingezetenen van
de kust van Moro te gaan besteden, en
de afgevallenen daar weder te regtte
brengen.

Hy quam daar, na veel gevaar geleden
te hebben, behouden te land, en wierd
minnelyk ontfangen van de Portugee-
zen, welker bedorvene zeden hy zeer
verbeterde.

Hy bekeerde daar ook de Koningin
van Ternate, Njai Tyjili, Gemalin van
Bajang Ullab, die, niettegenstaande veel

smaad, die zy van de Portugeezen ont-
sangen had, egter te rade wierd, Chri-
sten te worden; maar waarschynelyk
door dwang, en na ’t verlies van haar
laatsten zoon; zy veranderde haren vo-

rigen naam , by haren doop, in dien
ran Isabella.

Xavier, hier in Ternate nu drie maan-

den geweest zynde, verklaarde, dat hy
genegen was na de kust van Moro te
gaan, en verzogt een vaartuig ten dien
einde; maar in tegendeel wierd hem dat,

onder vertooning van den moord van zo
veel bekeerden, en ’t gevaar daar reeds

by twee Priesters geleden, waar van de
eene om ’t leven gebragt was, geweigert.

Dit stuitte geenzins zynen yver, noch-
te belette, dat hy, zelf in weerwil van
den Landvoogd, die hem dit sterk af-
riedt, een vaartuig door ’t volk, dat hy
op zyn hand had, kreeg, en derwaards
vertrok, juist op een tyd, dat hy, by
de komst van verscheide Priesters in Sep-
ember in Indien, berigt kreeg, dat hy
door fgnatius de Lojola tot Provinciaal
van Indien aangestelt was

Zo ras Kavier op de kust van Moro
gekomen was , vluchtten de inlanders
voor hem; dog hy won door zoetigheit
hunne herten, en bekeerde, na veel
moeite gedaan, en veel gevaar uitgestaan
te hebben, veele der zelven in die drie
maanden, dat hy onder hen bleef, lee-
rende hen Pater Noster, Ave Maria,'t
Credo, en eenige vraagjens nit den Ca-

techismus, opzeggen. Hy bekeerde ool-
die van de Stad Tolo; dog zy vielen zes

of zeven jaaren na zyn vertrck weër af,
hoewel men 29. of 30. bekeerde plaatzen

op Moro, en wel 35000. bekeerden
telde.

BDb3 Hy
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Hy quam van daar weer in Ternate in

’t laatst van’t jaar, vond daar den Koning
Hair, van Goa door den onder-Koning
Jan de Castro te rug gezonden, volko-
men vry verklaart, en den Landvoogd de
Freitas t'eenemaal in schuld gestelt.

Kavier was by dezen Koning niet al-
lleen zeer wel gezien; maar zogt ook,
was het mogelyk , hem te bekeeren;
dog hy te vast aan zyn wellusten, en den
Moorschen Godsdienst, gehecht zynde,
was zyn arbeid hier omtrent vrugteloos.

Hy bekeerde egter, hoe bitter ook die
Koning tegen den Christen-Godsdienst
was, niet alleen veele van zyne onderda
ren, maar ook twee Princessen, ’s Ko¬
nings zusters, van welke de eene Elisa-
beth genaamt wierd.

Hy bouwde ook hier een huis, of
Convent voor de Jesuiten, zynde door
hem van Malacca,uit de in Indien geko
mene Priesters, Jan de Beira, Nugnes
Ribera, en Nicolaas Nugnes, na de Mo¬

luccos gezonden, van welke de eerste in
Ternate, de tweede in Amboina, en de

derde op de kust van Moro geplaatst
wierd

Na zyn vertrek wierd door de Beira
de zoon van den Koning (door Jarricus
den Keizer genoemd) van Bangay, die
zyn vader in ’t ryk stond te volgen, on-
derwezen. Deze quam in Ternate,
eerst, om onder de Christenen en Moo
ren te verkeeren, en dan daar na een van
die twee Godsdiensten voor zich, en
zyn gansch ryk, te verkiezen; maar tegen
al het woelen van Koning Hair aan, die
veele der zynen door geschenken tever-
geefs had zoeken te winnen, wierd hyi
Christen, en in de kerk van ’t Kastee

gedoopt.
Dus vertrok hy weer na zyn land, en

indien men Priesters met hem had konnen

zenden, het zelve had mede al over lang
Christen geweest.

Hoe voorspoedig nu ook dit werk der

bekeeringe uiterlyk scheen, zo leder
egter de nieuw-bekeerden daar groott
vervolgingen, waar toe de aanhitzinger
van Koning Hair zeer veel quaad deden,
voor al in’t jaar 1553, wanneer, onder
de regeering van Bernardyn de Sosa, de
Koningen van Ternate, Gilolo, Tidore
en Batsjan , een verbond gemaakt had

den, om alle de Christenen uit te roejen,
waar omtrent zich die van Gilolo wel
den bittersten toonde, die, na die gan
sche kust zich onderworpen te hebben
die van Tolo, een voorname Stad op de
kust van Moro, tot het uiterste bragt;
en hoewel hen de pest, nog hongers-
noot, had konnen bewegen, zo hadden
zy nog ’t ongeluk van met zware aard

beving bezogt te worden.

UKS E
Die Koning (gelyk wy elders toonen

wierd door dezen Landvoogd wel daar
over gestraft; maar hier mede hield de
vervolging niet op, alzo Koning Hais
niet rusten kon, zonder den Christenen
hier, of daar, moeselykheden te ver-
welken.

Omtrent dezen tyd (of, zo Maffejus
wil, in’t jaar 1558. ) wierd ook de Ro¬
ning van Batsjan, een Prins van vyfen
twintig jaaren, schoon hy mede met die
drie andere Moluksche Koningen den

ondergang der Christenen gesworen had
Christen.

Hy quam hier toe juist door den besten
grond niet: want de Princes van Ternate,

op welke hy verliefd was, na Batsjan stil
vervoert hebbende op een tyd, dat hy
op Ternate gekomen was, om dien
Koning in den oorlog te helpen, wierd

hy te rade, om de woede van dien Vorst
over deze vervoering te ontgaan, zich
met de Portugeezen te bevredigen, en,
om dien vrcde te vaster te maken, aan-
stonds Christen te worden, ten welken

einde hy van den Landvoogd ook een
Priester verzogt, om hem te onderwy-
zen , en dan te doopen.

Dit quam den Pcriugeezen zeer vreemc

te voren. Zy zonden ’er egter Nicolaa,
Nugnes na toe, die zeer wel ontfangen
wierd, en den Vorst, nevens zynen broe
der, den Prins, en drie Princessen, zync
zusters, kort daar na doopre, lecrende
ondertusschen ook de Vorstin, nevens

eenige vrouwen van haar gevolg, die
met haar te gelyk gedoopt wierden,
gelyk veele van zyne vrienden, en onder-
daanen , die dit voorbeeld van hunnen
Koning, en Vorstin, volgden; tot wel-
ken tyd men de bekeering der Laboewa s

schynt te moeten brengen, die ook ze-
derd Christen bleven

Ondertusschen wierd Nugnes daar zick,
en, genoodzaakt zynde na Ternate te
vertrekken, naderhand door Ferdinan-
Alvares vervangen.

Dit geval maakte den Koningvan

Ternate, Hair, byna verwoed, en ’t
zette hem nog meer, dan te voren, aan,
om den Christenen alle bedenkelyke af-
preuk te doen, en hen, waar hy maar
kon, te vervolgen.

Een gevolg hier van was, ’t geen in
’t jaar 1558. Alforso de Castro, een Jesuit,
na een dienst van elf jaren overquam,
wanneer hy zich van de lust van Moro

na een ciland, daar omtrent gelegen,
Iris genaamt, begaf.

Hy wierd door zyne scheppers, of
roejers , Mooren zynde , geplundert,
handen en voeten gehonden, aan de
Spriet zo vast gemaakt, en, na vyf da-
gen dus voor alles bloot gelegen te
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ne onderdaanen, gedoopt heeft; dog nahebben, eindelyk van hun deerlyk ver-
zyn vertrek, of na zes maanden, vielenmoord.

die van Sjauw weër af, zo dat die Ko-Jarricus zegt pas te voren ook, dat
ning gedwongen was met zyn vader,eenige in de Papoesche eilanden Christen
broeders, en verder huisgezin, zyn toe-zouden geworden zyn, zonder te melden
lugt, eerst na een andere nabygelegenewaar, of in welke van die eilanden, dit

plaats, en daar na na de vesting van Ter-voorgevallen zy.
nate, te nemen.Dus leedt dan ’t werk der bekeering

De Landvoogd zond ’er een vaartuig,door Koning Hair ’s woelen zo veel te
benevens den Jesuit, Pieter Mascarenbas,genstand, dat de Portugeezen, nog erger
na toe, die een weck daar na, en in Sep-van hem vreezende, eindelyk in’t jaar
tember des zelven jaars op Manado quani.1565. goedvonden, hem in zyn Paleis te

Hy herstelde dien Koning in zyn vo-vermoorden; een bedryf, dat hunne zaa-
rigen staat, en doopte ook den vader vanken daar nog veel erger maakte.
den Koning van SjauwZo ras zyn zoon, Koning Baboe, aan

Omtrent dien zelven tyd zonden diede Kroon gekomen was, wierd die Prins,
van het eiland Sangir (van Maffejus enherdenkende den vuilen moord en ver-

andere, Sanguin genaamd) ook eenigedere gruwelyke behandeling van ’t Lyk
Gezanten aan hem, verzoekende Christenzyns vaders , door de Portugeezen zo
te worden, en dat hy by hen wilde ko-schendig bedreven, niet alleen zeer sterk
men, om hen te onderwyzen.tegen deze Natie aangezet, maar stelde

Hy ging, in gezelschap van den Ko¬ook allerlei middelen in ’t werk, om haar

ning van Sjauw, die agt vaartuigen byte bederven.

zich had, daar heen, en quam eerst teEer het egter nog zo verre quam, zie
Calongan, daar de Koning van Sangirik, dat in’t jaar 1568. een Jesuit, Jacob
zyn Hof hield, alwaar hy drie dagen hetof Didacus Magellanes, tot nader ontdek-
Euangelium predikte, waar na hy denking van ’t eiland Celebes, door den
Koning, en veele Grooten , doopte,Landvoogd der Moluccos uitgezonden,
plantende daar een schoon kruis, ’t geentwee Heidensche Koningen, den eenen
beide die Koningen met veel eerbied, envan het eiland Sjauw, den anderen van
yver, op hunne schouders droegen.Manado, nevens vyftien honderd van hun-
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r Voor zyn vertrek van daar verzogten
zy hem voor hen een plaats tot een
kerk te willen uitzien; ’t geen hy ook
deed, en waar aan de Koning, schoon
al oud, zyne Koningin, en Adelyke
vrouwen, zeer ywerig werkten, verzoe-
kende zelfs de plaats schoon te maken,
en’t gras (als of dat ook al Godsdienst
was ) uit te wyen.

Zy schonken aan dezen Pater, of wel
aan twee Portugeezen, die by hem wa¬
ren, twee Slaven, waar op hy van daar

weër, in gezelschap van den Koning van
Sjauw, vertrok , die hem ook van eeni-
ge vaartuigen, en van volk, verzag, om
hem na Caudipan, op de kust van Cele
bes, te geleiden. Hy, die zich nog
eenigen tyd, tot dat alles vaardig was, te
Sjauw opgehouden had, vertrok van daar
den 1sten November, en quam den 2den
weer cp Manado. Hy bleef daar tier
dagen, en hoorde daar van zeker volk,
Datahans (dog, zo Maffeus zegt; Ba¬
tatsjiners) genaamt, spreken, die wel
honderd duizend zielen sterk, en gene-
gen waren, Christen te worden;gelyk

ook die van Gorontalo zeer ernstig daar
om hem verzogten; dog hy alleen niet

in staat, om zo groot een werk uit te
voeren, wees dit voor een tyd van de
liand, met belofte, van hen ten eersten

Priesters te zullen zenden.
Van daar ging hy dan met het volk,

dat hy by zich hadt, naar Caudipan,
gierde op Boelan aan, diens Koning een
zoon des Konings van Manado was,
welke Vorst, schoon Moorsch, egtei
groote genegenheit voor het Christen-
dom toonde; ook ging des Koninge
moeder hem met eenige eetbare waren te
gemoet, om hem wat te versterken ;
dog hy , zich daar niet willende ophou-
den , bedankte haar, roeide, na een
jongen, door Jacob Magellanes hier ge
laten, mede genomen te hebben, verder.
en quam eindelyk te Caudipan aan, daar
hy zeer wel van de Christenen, en Hei
denen, ontfangen wierd.

Hy bleef hier eenigen tyd, en keerde,
na verscheidene tot het geloove gebragt,
en eenige, al bevorens bekeerden,ge

sterkt te hebben, weer na Sjauw, daar
hy ’t begin van January des jaars 1569.
aanquam. Hy vond hier wel de vloot
van Gonsalvo Pareira niet, die den Ko¬
ning van Sjauw belooft was, om de
zynen weer tot reden te brengen; maar
egter, door hulp van een anderen Portu-
gees, middel, om twee steden te ver-
overen, en zyne wederspannige onder-
daanen zich weër volkomen te onder-
werpen.

Na dat hier nu alles in rust gebragt
was, vertrok deze vader van daar, ne

EsU K

mende ’s Konings oudsten zoon, een

Prinsje van negen jaren, imede na Terna-
te, om hem onder de Portugeezen op te
voeden.

Dog gelyk de zaaken der Portugeezer
in de Moluccos zeer begonnen af te ne

dermen, zo door ’t onbezuist gedrag
Landvoogden aldaar, als door de only

gemeenedelyke baldadigheden van 't

volk tegen de Ternataanen, dat geen ge-
wisse, nog vrecze Gods meer betoonde
te hebben; alzo heeft dit, nevens andere

voorvallen, hen ook aangezet, om de
Portugeezen zelf in hun kasteel te beoor-
logen, waar door zy, geen ontzet te
gemoet ziende, en al Katten, Honden,
en ’t leder van hunne koffers gegeten
hebbende, genoodzaakt wierden zich in
’t jaar 1572. by accoord aan Koning
Baboe over te geven, en zich ten deele
na Amboina, ten decle op strand, voor
eerst te onthouden, van waar zy kort
daar aan na Tidore getrokken zyn, daar
die Vorst voor hen een vesting bouwen
liet, te meer, alzo hy op de Ternataanen

vry wat verbittert was, om dat zy den
buit van de Portugeezen alleen bekomen
hadden.

Hier door, gelyk men denken kan
leden de zaaken van den Godedienst mede

zeer veel; waar door verscheide Paters
als Gomes Damaralio, Georgia-Fernandes

en andere, ’t leven verloren.

Zy hielden iet op Tidore nog wel zes-
endertig jaaren uit, in wellen tusschen-
tyd ik zie, dat door Nicolaas Pimenta,
Visitateur der Jesuiten, in’t jaar 1599.
eenige Priesters, en onder deze Christossel
de Vega , Vasco de Cunha, en meer an-
dere, na Tidore, daar zy den zesten No-

vember quamen, gezonden zyn, alwaar
zy Jan Rebello, en ook eenige kerken
vonden ; behalven dat deze Pimenta in
February van’t jaar 1601 ook herwaards

George de Fonseca, Andre Bapiista, Bar-
tholomeus Daniel, en Mattheus de Byitti
als Coadjuteur zond; maar een schip-
breuk belette hen ’er te komen, waar by
dan de gedurige oorlogen tusschen hen
en de Ternataanen, die nu en dan ool-
veel onderstand van de Engelschen beko-
men hadden, 't werk der bekeering ool-
een groote verhindering toebragten; in
hoedanigen staat deze hunne verwarde
zaaken tot in ’t jaar 1600 en ’t jaar 1601.
heenschokten, wanneer Louis Fernandes,

Superieur der Jesuiten, in de Moluccos was,
Omtrent dezen tyd doopten de vaders

op Tidore nog een zoon van den Koning
van Sjauw en agt of negen anderen, ter
gelegenheit, dat die Koning de Porru-
geezen op Tidore tegen de Ternataanen
en Hollanders, die hen daar belegerden,
was komen helpen.

N.

Het slegt
gedrag

der Por-

ugeczen
o

Cods¬

ent

mersely
den.



385N.EKZ
twee honderd te Samoforo, benevensNa dien tyd wierd (gelyk wy elders
hunne Hoofden, en nog vyf honderd optoonen) Tidore in’t jaar 1605. door de

7een andere plaats, gedoopt wierden.Hollanders onder den onder- Zeevoogd
In dezen tyd was eenen Pater AntoniKornelis Sebastiaanszen verovert, ’t geen

Pereira te Sjauw, die zeer veel dienst,in de Portugeesche zaaken weer een
zo omtrent den wulpzen en slegt-leven-groote breuke te weeg bragt, in welken
den Koning, als omtrent zyne onderdaa-tyd zy na Sjauw moesten vertrekken, daar
nen deed , behalven dat ook die vanPater Jan Paul was, en hoewel dit ver-
Sangir hem zeer verzogten, om denlies in ’t jaar 1606. door Pedro da Cunha

teDoop aan verscheide inlanders daarwel met een weder-verovering van alles,
komen bedienen.ja zelf ook van Ternate, gered wierd; Hy doopte, op hun verzoek, ook eenenzoo en duurde deze vreugde niet zeer
Roytelet, Koning van Tagulanda (by Jarri-lang, aangezien in ’t jaar 1607. alles
cus, Regalanda genaamt) en zyn dogter,door Cornelis Matelief wecr hersteld,
die te Sjauw gekomen was, om met dienherwonnen, en de Portugeezen zedert
Koning te trouwen. Deze Vorst vangeheel en al buiten hun bestek gebragt
Tagulanda beloofde aan dezen Pater ook,wierden: want schoon zy na dien tyd
dat alle zyn onderdaanen Christen zoudennog tot het jaar 1663. op Gamma Lam-
worden, indien hy maar op zyn eilandma, en nog later op Sjauw ( te weten,
komen wilde.tot in ’t jaar 1677.) gebleven zyn, en

dat BesluitEn dit is wel het voornaamste,daar hunne Priesters gehad hebben, zo is
van het

'er by de regeering der Portugeezen om-egter ’t werk der bekeering daar van zeer werk van
trent het stuk van den Godsdienst in deweinig belang geweest, zo door de bit- de bekee-
Moluccos, of de eilanden, daar onder ring,terheit van Koning Hbamza, als voor al,

door debehoorende, verrigt is.na dat de Nederlanders Predikanten in
Portu-

Nu is 'er overig, dat wy gaan zien,de Moluccos gehad, en daar hunne leere geesche
wat by de Nederlanders omtrent de zake Patershoe langer hoe meer voortgezet hebben.

daarvan den Godsdienst in deze gewesten vanNa dat Pieter da Cunha alles in de
verricht.tyd tot tyd gedaan, en hoe verre menMoluccos hersteld had, zo verzogten

daar in tot deze tyden toe gekomen is;die van de kust van Moro, en van Tolo,
waar toe wy in’t volgende Hoofdstukom Priesters, die hen door Pater Gabriel

zullen overgaan.de la Croix belooft waren, gelyk ’er daar
na ook veel, als vier honderd te Tolo,

NEGENDE HOOFDSTUK.

E Hervormde Godsdienst in ’t jaar 1621. door Krank-bezoekers hier begonnen,
ID. Georgius Candidius komt bier in’t jaar 1626. als eerste Predikant. Word in
dat zelve jaar door den Landvoogd, le Febre, opgezonden. De beschuldigingen van
den Landvoogd tegen hem. Zyne verdediging, waar uit zyne onschuld blykt. De
Landvoogd , schoon ten vollen schuldig, blyft ongestraft. D. Scotus in ’t jaar 1628,
herwaards gezonden. En de Proponent Bonnus in ’t jaar 1627. Slegie stand der kerk
en schoolen. Staat van den Godsdienst op Batsjan. D. Bonnus in’t jaar 1629. na
Batavia ontboden. Eerste melding in ’t jaar 1631. van D. Scotus in de Batavische kerk-
papieren. D. Aartszoon in ’t jaar 1634. berwaards gezonden. Verscheide Krank-
bezockers, hier gebruikt. D. Aartszoon van hier na Batavia vertrokken in’t jaar 1638.
Latende de kerk, en schoolen, in slegten staat. Hoedanig het D. Bakus in ’t jaar
1640. bier nog hevond. Die in ’t jaar 1641. in Amboina geplaatst werd. D. Sonne-
veld voor een springtocht in Ternate. D. Bakus, met eenige Krank-bezoekers, in 't
jaar 1643. weer hier gekomen. Die in ’t jaar 1644. op Batavia komt. D. Warmelo
in ’t jaar 1646, berwaards gezonden, die om zyn Taalkunde in ’t jaar 1655. na Banda
vertrekt. Zyn komst in ’t jaar 1656. op Batavia. D. Abbema komt hier, die in 't
jaar 1659. bier sterft. D. Spiljardus bezoekt deze kerk. In’t jaar 1661. D. Bu-
rum. D. Sibelius , door D. Akendam vervangen. In ’t jaar 1666. D. de Buk.
D. Sweerdius in’t jaar 1667. In’t jaar 1669. D. Struis, diens dienst gestremt word.
D. Montanus in ’t jaar 1670. Verdere behandeling van D. Struis op Batavia.
D. Brouwerius in’t jaar 1671. D. Dionysius in ’t jaar 1674. D. Huisman in 't
jaar 1675. In dat zelve jaar door D. Montanus vervangen, met den Proponent,
de Large. D. Montanus kerk-bericht wegens de Moluksche kerken, in’t jaar 1675.
aan den Heer Landvoogd, Hurdt, overgelevert. Slegte getuigenis wegens den Gods-
dienst op Oebi. Zyn bericht van Batsjan. Van Makjan. Staat der kerke op Maleyo.

Ver-CcCI. DEEL.
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Verplaatzing van eenige Meesters. Ouderlingen, en Diakenen, verkoren. De staat
op Tidore. Staat op Manado. Een Gebeds-huis door de Princes en door de Koning van
Manado, aan ons vergunt. Wat voor Christenen hier zyn. over wat landen de
Koning van Cajeli heerscht. Die van Gorontalo en Limbotto, wenschen de E-
Maatschappy tot hunnen bescherm-heer, en Christen te worden. De grenzen, en uit-
strekking, van 't Manadosch ryk. Verder bericht van die Koningen van Manado,
en eenige andere volken daar omtrent. 't Manadosche Meir van Tondano. En dat van
Gorontalo. Beschryving van de volkeren, Badjoe s genaamd. Zyn bericht van 't
eiland Tagulanda. Zeldzame uitspraak van eenige geschillen onder deze Heidenen.
Afkeuring van Huwelyken der Tagulanders met die van Sjauw, over en weder.
Order op dit eiland omtrent het kerkelyke gestelt. Van ’t eiland Sjauw, en van de
Jesuiten, aldaar. Van ’t gedrag dezer Jesuiten op Talaut. Staat der kerken, op t
eiland Sangir. Voortplanting van dien Godsdienst op Sarangani. Dood van Kapi-
tein Ruttens. Groote ongezondheit op Maleyo, en Sangir. Verzoek der Spanjaarden
op Sjauw over den Nagel-handel. Aardbeving op Taroena. D. Montanus hier in 't
jaar 1676 overleden.

E GODSDIENST.DE HERVORMD

eene Hollandsche vrouw was; gelyk ditAt de zaaken van den Gods-
in ’t besluit van den 2rsten November desdienst in de Moluccos
aars 1624. nader te zien is; maar datvoor zo verre die in de
was in zich zelven een slegte reden, alzoeerste tyden door de Ne-
er immers de Hollandsche vrouwen eensderlanders daar behandelt
moesten komen; behalven dat hun ko-zyn, betreft, daar van vinden wy niets
men, of niet komen, aldaar, immersvoor het jaar 1621, aangeteekent, al-
niets tot voor-, of na-deel van den Gods-waar ons blykt, dat men zich daar aller-

dienst doen kon.eerst, niet van Predikanten, maar alleen
In’t jaar 1625, in Augustus, wasvan Krank-bezoekers, bedient heeft.

hier, in plaats van den overleden Krank-Ik zie, dat de Krank-bezoeker, Tobias
bezocker , door de Nassausche vloot,Camzius in’t jaar 1621. hier lag, en
waar op de Prcdikant D. Follinus was,door den Landvoogd, den Heer Hout-
David Hermanszoon gestelt.man , zonder eenige reden te geven,

De eerste Prcdikant, die herwaardsvolgens schryven van die van Batavia op
door den kerken-raad van Batavia beroeden 13den November, geligt, daar alle
pen, en door de Hooge Regeering vandag gewagt, en hoe Cornelis Joriszoon
Indien goedgekeurt wierd, was D. Geor-Croonenburg tegen zyn wil in des zelfs
gius Candidius, die in ’t jaar 1626. ookplaats daar gelegt wierd.
hier na toe vertrokken, en den 1den Ju-Behalven dezen lag toen Kornelis Maas
lius 'er gekomen is.in die bediening op Batsjan, en Jan

By zyn komst lag de Krank-bezoekerGerritszoon Bloem op ’t eiland Makjan,
David Joriszoon, in ’t kasteel Orangie,op Taffasoho.
en bragt nog eenen Gerayd Bokem mede.Sen 17den September in’t jaar 1624.

Hy was hier voornamentlyk gezonden,zie ik uit de kerk-papieren van Batavia,
om ’er een kerken-raad op te regten, en dedat hier toen, behalven de Krank-bezoe¬
kerken-order, door den Heer Landvoogdkers, ook eenige Proponenten lagen,
goedgekeurt, daar in te voeren; dog hyalzo zeker Jan Hermansz., een Krank

wierd van den Landvoogd le Febre, we-bezoeker, die dertien jaaren in Manilha

gens eenigen twist, tusschen hen beidenby de Spanjaards gevangen gezeten had,
eerst over tafel wegens het Concubineren,nu kort te voren verlost, en met het

en daar na al hooger gerezen, nog datschip Monnikendam op Batavia geko¬
zelve jaar weder na Batavia, met veelemen, zeer goede getuigenis van de zelve
klagten over hem aan den Heer opper-gaf, oordeelende ook Batsjan vry beter,
Landvoogd van Indien, gezonden.dan Maleyo, of ’t kasteel Orangie, om

D. Candidius op Batavia gekomen'er een Predikant te leggen.
zynde, gaf mede een bericht van zyneMen stelde ten dien tyde op Batavia
kerkelyke verrigtingen aldaar over, metook voor, Mr. Nicolaas Janszoon, als
eenen aanwyzende, dat de grond van denordinair Proponent derwaards te zenden,
twist tusschen den Landvoogd en hem,dog de Heer opper-Landvoogd de Car-
niet anders, dan zyn voorstel, om datpentier, keurde dit alleen daarom af, om
vuil Concubineren aldaar weg te nemen,dat hy met zyn vrouw zou hebben moe-

geweest was.ten gaan na een plaats, daar nog niet
Hy
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Hy kreeg een afschrift, van ’t geen
de Landvoogd tot zynen laste geschrever
had, met last, om ’er op te antwoorden
En hy gaf hier op zyne verdediging
over, die, by 't besluit van den 22sten
October tegen de klagt van den Land
voogd le Febre vergeleken zynde, klaai
vertoonde, dat D. Candidius hem gansch
geen reden tot deze beschuldiging, en
nog reel min tot zyne verzending, ge

geven had.
De Landvoogd betigtte hem dat hy nog

den Koopman, Frans Bruis, den onder

Koopman, Jozeph Lampreel, eenen Jasper
den Timmerman, nog den Vaandrig al-
daar, tot Ouderling had willen aan-

nemen.

Op het eerste zeide hy, dat hy dien

man niet verworpen , nog onwaardig

geagt; maar daarom alleen nier aangeno¬
men had, om dat hy Bruis in ’t kortt
met den Landvoogd, als verlost zynde
gelyk de Landvoogd zelf bekenner
moest stond te vertrekken, en het dier

halven de pyn niet waardig was, hen
voor zo korten tyd te verkiezen.

Sen onder-Koopman had hy om zyn
ergerlyk leven, gelyk mede den Tim-
merman, die voor den Landvoogd als

een dronkert, speler, enz. aangeklaagt
was, daarom alleen, verworpen ; dog
noit had hy tegens den Vaandrig iets
ingebragt, in al ’t welke hy zo door de
getuigenis van den Krank- bezoeker
David Joriszoon, als door ’t schryven
van den Landvoogd zelf, zeer kragtig
ondersteund wierd.

Men lei D. Candidins ook te laste, dat

’er om zynen ’t wil een oproer onder de
Mardykers verwekt was, en dat 'er ook
al cenige na den vyand overgelooper
waren. D. Candidins verklaarde van ’t

eerste niets te weten, en dat er wel iet

van, dat weg- en overloopen waar
maar daar af een andere reden was, na

melyk, de eene om dievery, de andere
om overspel, en ook eenige, om dat
men uitgestroit had, dat alle, die Con-
cubineerden, en niet trouwden, in eer
zak, of ton gesteken, en verdronker
zouden worden; zaaken, die noit door

D. Candidius, of eenig kerkelyk perzoon.
maar wel door andere uitgestroit waren;
en voor al door zeker oud onkuis vrouw-

mensch, die met den Marinho van de

Mardykers getrouwt was, en by welke
bevorens de Concubyen van den Land
voogd la Febre gewoont had , weshal
ven hy oordeelde, dat deze vrouw dit
niet uit haar zelve, maar ter order van
den Landvoogd, om hem (D. Candidius
swart te maken, had uitgestroit, hoewel hy
zich tegen den Landvoogd in dit stuk in
alle manieren zeer zedig gedragen had.
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Men bevond ook verscheide beschuldi

gingen van den Landvoogd, te weten;
als of D. Candidius wettige Huwelyken
tegengestaan, of na ’t zieken-huis niet
cens omgezien zou hebben, zeer onge-
grond, of volslagen onwaar; behalven
dat de Landvoogd zich niet ontzien had
te zeggen, dat hy (met eerbied gesproken
in al de besluiten van den Kerken-raad

eens scheet, bevestigende dat met veel
andere zeer onbetamelyke woorden.

Immers uit de getuigenis van den
opper-Koopman, Paulus Adriaanszoon

voor den Landvoogd, en tegen D. Can
dius, was, by nader onderzoek van des

Landvoogds gedrag tegen den Predikant

zeer klaar af te nemen, dat D. Candidius
onschuldig, en van hem mishandelt

was.

Uit al het welke, by den Eerw. ker-
ken-raad van Batavia, op den 2den No-
vember, nader overwogen zynde, een-
parig geoordeelt is, dat D. Candidius
niet de minste aanleiding tot oproer on-
der de Mardykers, door zyn tegenstaan

van 't Concubineren gegeven heeft, dat
zelf niet de minste oproer daar geweest
is; en dat dierhalven de beschuldiging
van den Landvoogd tegen hem niet alleen
ongegrond ; maar dat 'er ook geen eene

wettige reden was, om D. Candidius op
te zenden, of om de gemeinte aldaar van

haren wettigen Leeraar, om zyne by-
zondere, en zeer ongegronde geschillen,
te berooven

Zy oordeelden ook, dat D. Candidius

ter order van den Landvoogd wel ge-
noodzaakt was na boord te gaan, doc
dat hy egter, voor zyn vertrek, alle
middelen, ’t zy door zich zelven, ’t zy
door de gemeinte aldaar, ’t zy by eene
betuiging van zyn onschuld, had behoo-

ren aan te wenden, om daar nog, was
’t mogelyk te blyven , waar over hy
nader voor de vergadering zou bestraft,
en vermaant worden. Even als of zync
betuiging, of het zeggen van de gemeinte.
iets by zoo een onbeschoften Landvoogd,
die om geen andere reden den Predikant
haatte, dan om dat hy zyn verfoejelyk
hoereren zogt af te snyden, zou hebben
konnen helpen; na al het welke hy im-
mers nog veel minder, als na alle de
besluiten van den Kerken-raad , daar hy
zoo oneerbiedig van sprak, zou gevraagt
hebben, behalven dat D. Candidius de
grootste moeite ter wereld gehad zou
hebben, om van zulk een voorval, tegen
den Landvoogd zelf, eenig behoorlyk
bewys te krygen; om dat alles te veel van
den Landvoogd af hangt, en zulk een, die
getuigenis tegen hem gaf, niet anders, als
zyn zeker verderf,door allerlei wegen en

gezogte voorwendingen, te wagten had.
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Na rype overweging egter van alles
vond de kerken-raad van Batavia goed,
over la scbre dierhalven niet alleen aan
den opper-Landvoogd, als over een, die
dezen Predikant niet alleen onregtvaardig
beschuldigt, en zeer ongegrond opge-
zonden had, te klagen, maar ook straffe
daar over te verzoeken, behalven dat zy

ook, tot meerder bewys van D. Candi-
dius onschuld, besloten hadden, den zel-

ven, op goedkeuring der Hooge Regee-
ring, weër na Ternate te zenden.

De opper-Landvoogd zag wel, dat
la Febre schuld had, en dat D. Candidins

van hem niet wel gehandelt was, en kon

derhalven wel niet veel inbrengen tegen
het besluit des kerken-raads, van hem
weder derwaards te zenden (gelyk nog
nader den eden February in ’t jaar 1627.
besloten wierd) en den Proponent, Pe-
trus Bonnus by hem te voegen; maar

met zeer veel grond oordeelde zyn Edel-
heit op den 18den Februari veel beter
dat D. Candidius voor eerst nog een jaar
op Batavia bleef, en dan na Ternate
vertrok, om dat de Landvoogd, la Febre,

dit jaar nog verzogt was daar te blyven,
en hem dan maar hier of daar in zoeken
zou; maar hoe klaar nu ook de schuld

dezes Landvoogds bleek, die Heer was
te hoog van rang, en een Predikant te
gering, om daarom een Landvoogd te
straffen; en ’t was zo verre van daar
dat men hem zou straffen, dat men hem
nog om langer verblyf aldaar verzogt
Een klaar teeken, dat men zich veel
meer aan een vuilen hoereerder van een

Landvoogd (waar van haar Edelheden
overtuigt waren) dan aan een onschuldig
vroom Predikant, of aan de zaak van

den Godsdienst, gelegen liet leggen
alzo die gemeinte daar om zynent wil in

al dien tyd van hunnen Predikant berooft
bleef; een zaak, die by haar Edelheden
an zo veel belang niet scheen te zyn;
hoewel zy rondom vuil en verfoejelyk was,
vaar van ik wel nader reden kon geven.

zo ik dat uit bescheidenheit niet liet.

De kerken-raad van Batavia bleef wel
by het genomen besluit, dat D. Candidius
met voorschryvens van den opper- Land-

voogd weër na Ternate behoorde te

gaan; dog zy veranderden den 4den Mai
van ’t zelve, wanneer zy goed vonden
zyn Eerw. na Tajoewan te zenden, daar
hy ten minsten zulken zigtbaren wraak,
als in Ternate, niet te wagten had.
Ook was het een volslagen misslag van
den kerken-raad, dien Heer weër na zyn
bittersten vyand te zenden, om hem daar

voor zyn woede volkomen bloot te stel-
len; maar dat zy straf over den Land-
voogd verzogten, was zeer billyk, alze
men niet nagelaten zou hebben den
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Predikant, schuldig bevonden zynde, te 1627.
straffen.

In de maand September, des jaars 1626,
bleek, dat Cornelis Jacobszoon nog Krank-
ezoeker op ’t kasteel Orangie, en dat
Jan Gerritszoon Blok op Batsjan in dien
zelven dienst lag, die ook zeer over de
Godslastering van den Koopman Dort-

mond klaagde, ’t geen niet veel goeds
daar voor den Godsdienst beloofde.

David Joriszoon, en deze Blok, ver-
slag van den staat der kerken, en schoo-
len, daar doende, klaagden aan den ker-
ken-raad van Batavia, dat de Landvoogd,
la Febre, den school-kinderen op ’t kasteel

Orangie weigerde vier ponden Ryst
volgens gewoonte in die tyden) te ge-
ven, daar de kinderen van Batsjan wel
yf ponden kregen.

Ook klaagden zy zeer over den Koop-
man , Jacob Leenderdszoon Corsel, op
Batsjan, die met den Godsdienst open-
baar den spot dreef.

Dewyl nu in beraad gehouden wierd
D. Candidins na Ternate te zenden

schynt egter D. Petrus Scotus, of Schotte
in’t jaar 1628. daar heen gezonden te
zyn. Dit blyket my klaar, niet uit de
Batavische kerk-papieren, die over ver-
scheide zaaken in die eerste tyden niet

zeer net, en vry afgebroken, of te kort,
zyn; maar uit een brief van D. Abraba-
mus de Roi, Predikant te Batavia, in
November des jaars 1632. aan D. Waleus

geschreven, en onder zyne schriften te
vinden, by welke hy zegt, dat D. Sco-

tus toen vyf jaaren in Ternate gelegen
hadt.

Ook schynt my toe, dat de Propo-
nent, Petrus Bonnus in’t jaar 1627. al
nerwaaris vertrolkken is, die uit cen

bericht van den Commissaris, de Hecr
Gillis van Zeist, met het schip Orangie
daar schynt gekomen te zyn; en ’t is
daarom, dat dit bericht niet van den
Predikant, maar wel van den Propo-
nent, dat jaar daar met dat schip geko-
men, meldt, om dat D. Scotus hier eerst
het jaar daar aan gevolgt is.

Uit dat zelve bericht zie ik, dat die
Proponent daar des Sondags voor alle de
Soldaten, en omtrent dertig of veertig,
zo Duitsche, als Mardykers, vrouwen
maar voor geen Mardykers) predikte;
n dat hen ook door een inlandsche
Schoolmeester eenige Gebeden in 't Ma-

leits eens ter week voorgelezen wierden.
Voorts stond het daar met de school

waarschynelyk om ’t onthouden van de
Ryst, zeer slegt, zo dat 'er zomtyde
vyf, dan eens zes, en dan eens tien kin-

deren , in de zelve verschenen. Ook

zegt de Heer Zeist, dat er, by zyn
komst in Ternate, gansch geen school
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1628. gehouden wierd; maar dat 'er by zyn
vertrek, alzo zy 'er cenige van Makjan
ontboden hadden , tien school-kinderen

waren. Hy had op de school, alzo die
uit de kinderen van een t'zaam-geraapten
hoop van Mardykers, hen van de Span-
aarden toegekomen, bestond, zeer wei-
nig hoop; en getuigde, dat op Makjan
mede maar drie of vier school-kinderen

waren; dog dat de Gebeden alle dagen
twee maal op Gnoffikkia, en Taffasoho,
gedaan, dat 'er des Sondags gepredikt,
en ook cenige Maleitsche Gebeden voor
de vrouwen gedaan wierden ; dog dat 'er

geen Mardykers in de kerk verschenen,
zeggende, dat zy de gansche week wer
ken, en des Sondags, als zy viy waren,

hunnen kost zoeken moesten; hoewel

zyn Edelheit geloofde , dat de waare
reden ten deele hunne ongenegenheit, en
ten deelen hunne onkunde in de Maleit-

sche taal, was, waar door zy den Mec-
ster, die hen het een of ’t ander in die

taal voorlas, niet wel verstaan konden.

Op Batsjan wierden de Gebeden op t
Fort mede zeer ordentelyk, eer iemand

uitging, gedaan, en des Sondags ook
een Prcdicatie voorgelezen, daar weinige,
buiten onze eigen Natie, by quamen.
Men had hier een fraaie kerk, dog daar
wierd toen geen dienst in gedaan, om
dat de Laboewa’s voorhenen zamen-

gezworen hadden, de onzen op zyn on-
voorzienst in de kerk, onder de Predi-
carié, te vermoorden, weshalven zedert

de dienst op ’t Fort gedaan was.
Hier was ook een Schoolmeester;

dog, door ’t versoopen der Laboewa ’s
waren ’er nu maar vier of vyf kinderen;
waar uit dan de slegte stand der Moluk-
sche schoolen bleek, gelyk ook de Land-
voogd daarom van voornemen was , de
Schoolmeesters van daar te lichten, om
vergeefsche kosten en moeite af te
snyden.

In’t jaar 1629. den 18den October
vond men op Batavia in kerken-rade
goed, D Petrus Bonnus uit Ternate te
ontbieden, om hem Predikant te maken;

dog het liep nog tot den 3osten Septem-
ber in ’t jaar 1630. aan, eer hy van
’t eiland Makjan, daar hy gelegen had,
op Batavia quam, getuigende toen, dat
de Ternataansche gemeinte zeer toe- en
t Concubineren daar zeer af-nam. Den

rsten November besloot men den Krank-

bezoeker, Aart Janszoon, en ook door
een besluit van den zysten January in 't
aar 1630, Adriaan Robbertszoon, der-

waards te zenden.

Volgens de berichten, in dezen tyd
overgewaait, hield de Landvoogd het
met des Konings zuster, de opper-Koop-
man met een van de voornaamste dogters,
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1629.en zyn vervanger, de Heer Ottens, met
een van ’s Konings wyven, of naaste
bloedverwanten. Een godloos, hoerag-
tig, en overspeelig leven der Grootsten,
dienende in allen deelen, om den dienst
van een wakker Predikant te verydelen,
en hem te doen zugten, alzoo zulke in
een reis meer afbreken, als hy in langen
tyd bouwen kan.

Den gden Juny, in’t jaar 1631, komt Eerste
meldingD. Petrus Scotus in de Batavische kerk-
in’t jaa-apieren allereerst voor, die toen met
1631. van

den Krank-bezoeker, Jacob Sterk, metD. Scotu-

het schip ’s Gravenhage uit Ternate nain de Ba-

avischeBatavia vertrokken, een kerkelyken Ter-
terk-nataanschen brief aan den Eerw. Kerken-
apieren.

raad aldaar zond; hoedanig een kerkelyke
brief ook den 1yden September des zelven

aars door den Krank-bezoeker, Cornelis

Jacobszoon Texel aan die zelve vergadering
overquam.

In’t jaarDen 6den October in’t jaar 1633.
1633.verscheen D. Scotus uit Ternate op Ba¬

tavia met het schip Buuren, nevens den
Krank-bezoeker, Arend Janszoon, gelyk
den yden July van daar een Kornelis
Willemszoon, met het schip 't Zeepaard
op Batavia verschenen, en over welken
toen besloten was nader by de komst van

D. Scotus te handelen. In dit zelve jaar D. Aarts-

zoon in ’tschynt my toe, dat in D. Scotus plaats
aar 1634.de Predikant, D. Jonas Aartszoon, geko¬

her-

men zy, te meer, alzo hy, in December waards

gezon¬van’t jaar 1632, van Proponent, Predi-
den.kant gemaakt zynde, den 26sten January

in ’t jaar 1634. hier al zynde, in een
Batavisch besluit van dien dag voorkomt.
Hy lag op ’t kasteel Orangie, gelyk dit
ook Jan Pieterszoon van Hoorn, Krank-
bezoeker op ’t Jagt Texel, by zyn komst
op Batavia den 3Isten Augusty in ’t jaar
1634 nader bevestigde, daar byvoegen-
de , dat de Krank-bezoeker Herman

Janszoon op Batsjan, en nog twee in de
zelve bediening op Makjan, en Taffasoho,
lagen.

Ook zeide hy, dat D. Aartszoon nog
geen kerken-raad opgerigt, en dat het
Concubineren daar onder de Christenen
nog sterk zyn voortgang had.

Den 14den December dezes jaars ver- Ver-

scheiderok de Krank-bezoeker, Jan Janszoon
Krank-Brund, herwaards, om Herman Janszoon
bezoe¬

te vervangen.
kers hier

In’t jaar 1635. zond D. Aartszoon een jebruikt.

Kerkelyken brief, die den zosten Sep-
tember in de vergadering quam; dog
wat des zelfs inhoud was, bleek niet.

Den 27sten December wierd besloten,
Jan Willemszoon van Amsterdam als

Krank-bezoeker met het schip Ter Goes
herwaarts te zenden.

Den 11den July in’t jaar 1636. ver-
scheen uit Ternate op Batavia de Krank-

bezoeker,CCC3
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bezoeker , Adriaan Kaarsemaker; en
D. Aartyzoon, nog al sterk over het

Concubineren klagende, en verzoekende.
vermits hy dit quaad niet zag te stuiten
zyne verlossing, te meer, dewyl zyn
verbonden tyd in September uit was;
dog den 2den December vond men goec
zyn Eerw een zeer stigtelyk man, er
dierhalven daar zeer dienstig zynde, om

nog wat langer verblyf aldaar te verzoe
ken, dog, zo hy by zyn verzoek van or
te komen, volharde, zou hy verloss
worden

De voornoemden Jan Willemszoon was,
volgens schryvens van hier, op Makjar
geplaatst; Adriaan Gorgel, zo by de re-
solutie van den 26sten September bleck,
op Taffasoho, en Michiel Klarenbeck, van
Haarlem, als Krank-bezoeker met het

schip Zeeburg in Ternate dit jaar ge
komen.

In ’t jaar 1637. bleek by ’t Batavisch
Kerkelyk besluit van den 19den January
dat Jan Pieterszoon na Ternate vertrek-
ken zou, om den Krank-bezoeker, Jan
Engelszoon, op ’t kasteel Orangie te ver
vangen. Ook bleck den 13den July, dat

Willem Fuik, die op Makjan lag, en den
21sten September, dat D. Aartszoon we
der zeer emstig, om verlossing verzog-
ten; waar op men den 28sten December

besloot, Jan Blok van Amsterdam, die
meer in Ternate gelegen had, en zelf
verzogt weder derwaards te gaan, ove
Amboina (zo hy daar niet noodig was
tot aflossing van Fuik op Makjan, na de
Moluccos te zenden

In’t jaar 1638, den gden Julius, ver-
scheen D. Jonas Aartszoon, met een zeer
loffelyke getuigenis op Batavia in den
kerken-raad, verklarende genegen te zyn,

na ’t vaderland weder te keeren.
Den 1rden October bleck , dat Jan

Pieterszoon nog op ’t kasteel Orangie
en Adriaan Gorgel nog op Taffasoho, als
Krank-bezoekers lagen.

Den 3den January, in’t jaar 1639,
vond men goed , den Krank-bezoeker

Dirk Janszoon, ook herwaards te zenden.
om op ’t kasteel Orangie te leggen.

Den 2osten Juny verscheen Jan Wil-
lemszoon Fuik met het schip de Beurs van
hier op Batavia

Voornoemde Dick Janszoon klaagde
zo den zosten October bleek, nog zeer
sterk over 't Concubineren der Mardy-
kers, over ’t verval van den Godsdienst
en over den slegten stand der schoolen
weshalven hy om zyne verlossing verzogt

Den 13den January, in’t jaar 1640
wierd D. Jan Klaaszoon Bakus beroepen.
om nevens den Heer Landvoogd Kaar

herwaards te vertrekken, weshalven zyn
Eerw. voor zich, en zyn vrouw, den
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16den dier maand zyne Kerkelyke getui-
genis verzogt, en kort daar na vertrok

Den 27sten Mai, in’t jaar 1641, bleek
by zyn Eerw. schryven van hier, dat het
'er zeer slegt met het Christendom stond
weshalven hy verzogt verplaatst te wor

tden, dat egter ’t middel niet was, om
quaad te helpen. Ook bleck, dat Daniel
Macke uit Ternate op Batavia met het

schip Hollandia gekomen, en in de ver-
gadering verschenen was.

Den 18den November vond men goed
aangezien by de Ternataansche briever
bleek, dat een Krank-bezoeker nu hie

genoeg was, Antoni Antoniszoon me
magt om te doopen, naar Ternate te
zenden, en D. Bakus na Amboina te

laten overgaan , om den Predikant ,
D. Sonneveld, aldaar te verlossen

Den 22sten Scptember, in’t jaar 1692.
verscheen van hier op Batavia de Krank
bezoeker, Jan Franszoon.

Sen oden February, in’t jaar 1643
bleek, dat men D. Sonneveld maar pa
te voren beroepen had, om na Ternate
te vertrekken, hoewel dit maar voor eer

spring-togtje zyn zou; gelyk hy ook der
gden October weer op Batavia quam, en
een omstandig verhaal van ’t verrigtte
aldaar overleverde

Men zag toen ook, dat de Krank-
bezoekers Henrik Hartong, van Witzen,
en Herman Janszoon, en de Predikant

Jan Klaaszoon Bakus (dic , in ’t jaar
1643. uit Amboina weer hier moet geko-
men zyn) verzogten te mogen opkomen

’t geen den yden December aan D. Baku-
toegestaan wierd

Den 27sten Juny, in’t jaar 1644
quam van hier op Batavia de Krank

bezoeker Henrik Hartong; en den 3der
October verscheen D. Bakus, met het

schip Egmond gekomen, mede in den
kerken-raad aldaar.

Den 31sten dier maand zond men N.
Agricola, als Provisioneel Krank-bezoe¬

ker, na Ternate, om van daar verder na
Tajoewan te gaan; en ten dien tyde

lagen hier nog de Krank-bezoekers, Jan
Gerritszoon Blok, Alezander Rossenraad

en Gerard Centen, met magt om te doo-
pen , hen (schoon het tegen het zysten
Artykel der onlangs gemaakte Kerken-
order, alwaar dit aan Proponenten, en
Krank-bezoekers verboden werd, scheen
te stryden) om dat men meinde, dat

zulks by ’t eerst opregten van een kerk,
of wel by onmogelykheit van daar een

Predikant, van Batavia, of van een na-
burige plaats , te zenden, of wel by
eenig ander onverwagt voorval verschoo-
ning kon, en moest lyden, behalven dat
ook deze magt van te doopen door geen
Krank-bezoeker langer, dan tot de

komst
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1646. komst van een Predikant, en ook geen-
zins op een andere plaats duuren, of
meer zou mogen geoeffent worden.

Den 14den November verscheen op
Batavia de Krank-bezoeker Herman Jans¬
zoon, die in Ternate zes kinderen, en
negen volwassene gedoopt, en zeven paar
lieden in den Egten staat bevestigt had.

Den Ssten October, in’t jaar 1646
verzogt Rossenraad, die op Makjan lag,
om zyne verlossing. Hy had elf kinde-

ren, en agt bejaarden gedoopt, agt paar
in den Egt bevestigt, en de Krank-
bezoeker Centen, die op Batsjan en
Laboewa lag, had den Doop aan vier
kinderen en twee bejaarden bedient, en
vier paar lieden in den Egt vereenigt.

Den 26sten dier maand vond men opD. War-
Batavia in kerken-rade goed, D. Joannesmelo in

jaar 1646 Warmelo herwaards te beroepen, die den
her- 3osten November ook zyn afscheid vanwaards

de broederen nam.
gezon¬

Den 11den October, in’t jaar 1649,den.

verscheen de Krank-bezoeker, Adam
Janszoon van Thiel, uit Ternate in ker-
ken-rade van Batavia, aan welken men

vraagde, wie hem Krank-bezoeker ge-
maakt had: Hy zeide: De Heer Land-
voogd Seroyen. Men vraagde hem verder,

wie hem ondervraagt, en geexamineert
had : Hy gaf tot antwoord: Niemand.
Wie heeft u dan magt gegeven, zei de
Freses, om op Batsjan te doopen : De Pre-
sident van den Bogaarde, zei hy; dog hy
bekende te gelyk, qualyk gedaan te
hebben; voegende hier by, dat hy by
den President noit ter verantwoording
had konnen komen; op welke slegte

verantwoording men goed vond hem
buiten cenigen dienst na ’t vaderland te
zenden.

dit dit, en meer andere gevallen,
bleck den Batavischen kerken-raad zeer

klaar, hoe slegt de Landvoogd, en de
Raad hier in de Moluccos, met den

Prcdikant Warmelo, en de Krank-bezoe-
kers, leefden, en hoe de Politycquen
maar alles na zich trokken, zich zelven

niet ontziende, Krank-bezoekers, zon-
der weten van den Predikant, en zonder
eenig onderzock van hunne bequaamheit.
zo los aan te stellen.

Den 2den December, in ’t jaar 1652.
In ’t jaar

zie ik, dat de Krank-bezoeker, Rossen-
1652.

raad, op Batavia verschenen zynde, na
’t vaderland stond te vertrekken; en den

1¬oden was Kornelis Jacobszoon Reeveld
mede van Ternate daar gekomen, ter-
wyl men nu ook goedgevonden had Jan
Janszoon, in dien zelven dienst derwaards
te zenden.

Den Ssten October, in’t jaar 1655,Die , om
verzogt D. Warmelo zyne verlossing vanzyn Taal-

kunde in hier, die hem ook toegestaan wierdt
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zeerdog alzoo hy de Maleitsche Taal
wel verstond, zou zyn Eerw. nog eeni-
gen tyd in Banda blyven.

Sen 9den November, in’t jaar 1656
enverscheen zyn Eerw. op Batavia ,

wierd in Ternate in dit zelve jaar in
September door D. Fredericus Abbema
die uit Amboina derwaards vertrok

vervangen.
Deze Heer quam daar in’t jaar 1659

in July te sterven; waar op men ir
Amboina goed vond, nog in dat zelve
jaar D. Josias Spiljardus herwaards te
zenden, om de kerk alhier te visiteren,
die, na ’t verrigten van zyn werk hier
op Batsjan, Makjan, en Ternate, in 't
aar 1659. weer in Amboina quam ; dog

in ’t jaar 1660. vertrok hy derwaards
weer, en quam in’t jaar 1661, weer in
Amboina. Zedert welken tyd het byna
een gewoonte wierd, dat een der Am-
bonsche Predikanten Ternate visiteren
moest.

In’t jaar 1661. in Juny zond men uit
Amboina D. Joannes Burum, die hier
bleef, dog in’t jaar 1662. op Macassar,
op de reize uit Ternate na Batavia, over-
leden is.

In ’t jaar 1662. was de Predikant,
Petrus Sibelius, den 13den November na
Banda beroepen, en vervolgens wel der-
waards vertrokken; dog door schipbreuk
in Ternate vervallen zynde, was hy daar

gebleven, tot dat D. Godefridus Akendam
die den 19den November 1663. door

haar Hoog Edelheden, buiten kennis
van den kerken-raad, zynde dit het eerste
voorval van dien aart, na Ternate beroe-
pen was) uit Amboina in’t jaar 1664

hier quam alwaar zyn Eerw. my toe-
schynt in ’t jaar 1665. overleden te zyn.

Hier op is de Predikant, D. Simon de
Bucg, in’t jaar 1666. uit Amboina ter
visite van deze kerk gezonden, die van
daar den 2osten September al weër in
Ambon was

In dit zelve jaar den 2esten October
vond men op Batavia goed D. Joannes

Sweerdius die in Amboina met D. Canon
'teenig geschil had, tot beslissing van

zelve na Ternate als vast Predikant te
ordonneren; dog hy quam hier niet voor
’t jaar 1667, en bleef ’er tot ’t jaar 1669
in welk jaar hy daar schynt gestorven
te zyn.

Den 2ysten December, in ’t jaar 1668.
beriep men D. Albertus Struis, die ’er in
’t jaar 1669. in ’t begin, te meer, alze
D. Sweerdius ziekelyk was, na toe ging;
maar deze D. Struis stelde het hier zo

slegt aan, dat hy in February, of Maart, in
’t jaar 1670. Kerkelyk, en politycquelyk ;
met stilstand van dienst daar voor eerst

nog gehouden wiert, en waar op by
schry-
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schryvens na Amboina, om een Predi-
kant van daar, ’t zy vast, ’t zy ter visite,
voor deze kerk verzogt wierd.

Men zond daar op uit Ambon, vol-
gens belofte, al in Juny van’t jaar 1670.
gedaan, en volgens resolutie van den
Batavischen kerken-raad op den 21sten
July, nog in dit zelve jaar D. Jacobus
Montanus, die, na verrigting van zyne
zaaken alhier, den 6den February in ’t jaar
1671. al weër in Amboina gekeert was;
latende de zaaken hier, volgens berigt
op Batavia van den zysten July, in goe¬
den stand.

Den 3den November quam D. Struis

met verlof van den kerken-raad , en
regeering , van Ternate (hoewel niet
zonder huis-onlusten) op Batavia, be-
kennende schuld, belovende beterschap,

en verzoekende hier op ’t mededoogen
der vergadering, en dat zy hem op een
andere plaats weër geliefden te leggen,
maar dewyl hy ssegte getuigenis uit
Ternate bragt, en met zyn vrouw nog
niet verzoent was, wierd dit, tot nader
gesprek hier over met haar Edelheden,
uit gestelt.

En aangezien die van Ternate weder
ernstig om een Predikant verzogt hadden,
wierd den 19den November in ’t jaar
1671. D. Daniel Brouwerius herwaards
beroepen, die my toeschynt in 't laatst
van ’t jaar 1672. hier overleden te zyn;
aangezien zyn Eerw. al den 23sten Janua-
ry in’t jaar 1673. als overleden voor-
komt.

Den 4den December, in’t jaar 1673,
wierd herwaards beroepen D. Franciscus
Dionysius, die in’t jaar 1674. hier na
toe ging; dog stierf dit zelve jaar. Ook
leden de Christenen hier dit jaar zeer veel

door toedoen van Alawaddin, Koning
van Batsjan.

In February of Maart in’t jaar 1675.
ging uit Amboina herwaards D. Isaacus
Huisman, volgens het lot; dog hy stierf
den 19den Mai op die visite; weshalven
men uit Amboina den Predicant Jacobus
Montanus in Augustus herwaards zond;
zynde in dit zelve jaar van hier op Batavia
den Krank-bezoeker, Maarten Bruin

gekomen.
Den 2esten November hadden ook

haare Edelheden op Batavia goedgevon-
den, niet alleen dat D. Montanus deze
kerk visiteren, maar den 2den Decem-
ber ook, dat hy hier blyven leggen,
en dat ook de Proponent, Simon de
Large, tot zyn hulp herwaards vertrek-
ken zou.

Wat dezen Heer by zyne kerk-visite
hier verricht heeft, blykt by dit hier
nevensgaande omstandig kerkelyk be-
rigt.

UKS E

Aan den Ed. Heer Gouverneur

Anthonio Hardt.

GROOTAGTBaRE, MANHAFTE,
VROME, ZEER WYZE, BE-

SCHEIDENE HEER,

MYN HEER,

Eze letteren tot haar voornaamste
doclwit beoogende een ter loops verhaala
vertoog myner verrigtingen op de eilanden
Oebi, Batsjan, Makjan, Tidore, Ter-
nate, Manado, Tagulanda, Sjauw en
Sangir, &amp;c

De gelegentheit des Godsdienst op het ei
land Oebi is deze, alwaar voor een vergade-

ring (bestaande uit den Corporaal, een Bos¬
schieter, en negen Schildergasten) een maai

gepredikt kebbe. Het Gebeden boek, waar
uit by hoi en gras een Gebedeken voor-

gelezen word uit de Oeffening der God-
zaligheit (Pagina 259.) en een oud be¬
schimmeld Huis-postil, waren in een hock

met spinnen-webben bezet ter neer gelegi

Zommige krygs-perzoonen zogten dees byna
meiuitgestorvene Godsdienst- oeffening

blaauwe leugenen te verschoonen, mits ar-
beidende aan de nieuwe weder opgeregte Bar-

ricado, zommigen, waar onder de opper-
Officier was, zeiden, dat de Gebeden
door een Soldaat voorgelezen) in veeler

ooren meer gekkernye als eerbied verwck-

ten, zullende misschien de barde bestrassingen
door my hier over gedaan) niet genoegzaam
deze yzer-harde herten vermurwen, 20 ze
niet door gevoeliger Argumenten, eerst tot
redelykheit gedreven, en daar na tot God-

vrugtigheit bewoogen werden IR heb niet
een eenig Lidmaat onder hun gevon-
den, ja geen, die den inhoud daar van
weten, zelfs niet die den naam daar van
verstaan.

Op Batsjan in de Negry Labowa heb ik
twee Predicatién voor de Hollandiche.

een voor de inlandsche gemeente gedaan
nevens den heiligen Doop aan drie kinde-

ren bedient. Van de thien Schoolkinderen

zyn 'er zeven verscheenen, van welke vier

het Vrage-boeksken van Aldegonde,
drie alleen de Gebeden hadden van buiten

geleert. Onder 't Catechizeeren der be-
jaarden heb ik bevonden, vier mansper-
zoonen, die het Vader Ons, twee mans-
en vyf vrouws-perzoonen , die alle de
Gebeden, zes, die daarenhoven alle de

Vraag-boekjens hadden van buiten geleert
en de anderen niets. Ook zyn door den
Sergeant, en Schoolmeester, de Soldaten
ondervraagd na de kennis des Godsdiensts,

zynde alle (uitgezonderd drie) redelyk
daar in ervaren. Albier zyn slegts twee
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1675. Ledematen, de Weduwe van der over-
leden Sergeant, Augustus Willems, met
den Schoolmeester, Benjamin de Luna,
die voor dezen in de Liasse de school op t
eiland Honimoa in de Negry Quw,
eenigen tyd bedient, en ’t hier op Laboua
van den elfden Juny , des jaars 1665.
heeft waargenomen. Uit inzigte van den
Batsjanschen Koning, niet met erge ver-
moedens te agterhalen, even of zyn lust
buiten zyn Negry tot het Christendom

oversprong, is voor dit bek een stot geslooten,
mits de Christen-dogter, Margareta
Paulsen (ten zynen huize aangehaalt) met
een Hollander, een Soldaat, den Houwe-

lyken staat aanvangt. Door het al te grote
aandringen tot de Gebeden- oeffening,
krygt de zelve geen kleine krack; de boog
van den openbaren Gods-dienst (om zoo te
spreken, uil niet al te strak, nog altyd

gespannen staan; de arme nooddruftigheit
(met vwelke deze inlander beslommerd is

heeft my aangeraden de dagelyksche avond-
Gebeden, te veranderen, in drie avonden,

als Vrydags, Saturdags, en Sondags.
Deze onderwys-tyd is met die van Ambon

niet overeenkomstig, alwaar in de Negry
Hative, des Sondags, en ’s Maandags,
en op Noessanivel, Soya, en alle omtrent
t Kasteel Victoria des Saturdags ,en

Sondags, dees heilige gewoonte gehandbaafi
werd, met eenen deze Laboewers aanzeg-
gende , dat die gene , die in al de Gebeden
maar tweemaal, en die daar en boven in

al de Vraagboekskens ten vollen geoeffend
waren , maar cenmaal s wecks die ge¬
melde oeffening hadden by te woonen, ins¬
gelyks bespeurende de domme manieren van
onderwyzingen, uitende yder zyn Gebeden
&amp;c. voor den Schoolmeester met een stem,
die als binnen de tanden en lippen gekluisterd

is, waar door die van geenen der toehoor-

ders gehoort werd , en by gevolge daar door
niemand onderwyzing ontfangt, zoo heb ik
den Schoolmeester aanbevolen, dat hy yder
Artikel des Geloofs, de Thien Geboden,

&amp;c. met een luide stem alle zyne leerlingen

noordraagt, daar op by dan van alle een
naarvolgend antwoord moet afeisschen :
hebbende ik zulx in Ambon ook in

gevoert.
Op Makjan heb ik een Maleitsche, en

een Duitsche Predicatie gedaan, twee
kinderen gedoopt. Van de agt vertegen-
woordigden hun zes School-kinderen.
Drie hadden al de Gebeden, twee daar-

enboven iets uit Aldegonde, en een het
Vader Ons van huiten geleert. Onder de
Gecatechizeerde bejaarden waren veertien
vrouwen, die redelyk zo iets geleert had-
den uit een boekjen , ten deele gemaakt,
door den Predikant, Johannes Sweerdius,
en vier mans-perzoonen, die de Geloofs-
Articulen, en t Vader Ons geleert hadden.

I. DEEL.
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De Schoolmeester, Johannes Pais,
ver eenige jaren Discipel geweest van den
'erstond gemelden Predikant, heeft zedert
den jare 1667. den 6den April, onder een
vyf-jarig verband zestien Guldens en twee
slegten Ropyen kost-geld, van de E.
Compagnie genoten; des by verzoekt voor
tegenwoordig by geschrifte (van zyn school

ampt ontslagen) naar Ambon te mogen
vertrekken, om aldaar zyne landeryen op
Hattala (van waar by geboortig is, en die
niemand als zyn moeder beheerscht) te hel-
pen cultiveren; ik hebbe dierhalven op zyn
ernstig aanhouden belooft , zyn schriftelyk
verzoek zo den E. Kerkenraad, als de
E. Overigheit op Maleyo, over te leveren,
naar welker goedvinden by zich zal hebben
te reguleren. By de zelve Schoolmeester
waren nog van Caspar Wiltens alleenlyk

—eenige voddige stukken van Maleiticne
Predicatiën te vinden, lezende by eens des
Sondags na den middag een Capittel uit
het Nieuwe Tesiament, van den D. Da-

niel Brouwerius overgezet; de publyke
Gods-dienst-oeffening word bier geoeffent
uit het Huis-postil eenmaal des Sondags
voor den middag, en dagelyks voorgelezen
het gewoon avond-Gebed, winnende by,

voorlezer, genaamd Frederik Schaaf,
benevens zyn Soldaten- gagie, dertien
Schellingen, zynde by, nevens een Sol-
daat, Isaak Hoofmans, de eenigste Le-
dematen op dit eiland.

Op Maleyo ben ik den 12den September
in den E. Kerkenraad verscheenen, alwaar
ik myne Credentie brieven van de Am-

vonsche Kerkelyke vergadering aan deze
E vergadering gezonden, overhandigt heb,
die gelezen zynde, zoo is my, als Leeraar,
het ampt van Preses en Scriba opgedragen
Het overhandigde verzoek-schrift van den
Makjanschen Schoolmeester is ingewil
ligt, zullende met de Meester dezer plaats,

genaamt Domingos Piris, om dat de gan¬
sche gemeente hem niet genegen is, en ook
m andere redenen, na Ambon vertrekken,
en eene Jacobus Païs (na dat by over zyn
wulpsheit zal bestraft zyn) met 't School
van Makjan , en eene Bastiaan met het
Schoolmeesterschap van Malevo, worden
verzien. Het onder- Schoolmeesterschap
alhier staat bedient te worden door eenen
Henrik Tehoe, zynde de Batsjansche tyd-

beraming van drie dagen ter weck te besteden
ot de publyke Catechizatiën, Gebeden
in insgelyks de manier van Catechizeren,
voor goed gekeurt. Het Maleitsche avond-
gebed, door my gemaakt, zal, gelyk in
Ambon, alzo ook alomme hier ter plaats
worden ingevoert. Ook is met eenen be¬
raamt, dat men de E. Overigheit zal
voorstellen, dat 'er een Bededag mogt wer-
den geviert op dat Gods staande hand
deze Stad (dus lang met beswaarlyke
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ziekten te kuis bezogt) door yverige smekin
gen mogt worden te rag gehouden. Dit
zelve is goed gekeurt en vast gestelt, tegens
deezen aanstaanden Woonsdag. De Agt-
bare Heer, Jacobus de Gein, voorstellen-
de, om van zyn Ouderlingschap ontsleging
te mogen erlangen, welk voorstel (alzo zyn
Eerw, nu over weinige dagen tot opper
Gezaghebber is gekozen, en bevestigt
voor billyk gekeurt , en waar op verder
geresolveert is, dat de Celebratie des H
Avondmaals moeste op aanstaanden Sondag
de gemeente worden bekent gemaakt, om ot
den 22sten September te worden geviert.
Wegens de by naar uitgestorvene leden dezer
Raadsvergadering, als tegenwoordig alleen
uit twee Diaconen (zonder een eenig Ou-
derling) bestaande, heb ik den Broederen
in bedenking gegeven, of zy geen stoffe zou
den konnen uitvinden, om dit gebrekkelys
getal te vervullen, waar op na voorgaande
beraadslaging, en Nominatie, beroepen zyn
tot Ouderlingen, de Diaken, Anthony
Kramers, opper-Chirurgyn, Alexander
Ougelby, Sergeant, Johan Lopes, In-
lander, tot Diaken, en Sr. Dirk de Ghein

Winkelier, Carel Samine, Sergeant, dit
alle , na dat ze hun beroep aangenomen
hadden, en hun drie Proclamatién voor de
gemeente afgekondigt waren, op den 22sten
Scptember in het zelve zyn bevestigt. Op
den 15den heb ik twaalf kinderen, en den
zosten September een bejaarde gedoopt
hebbende zederd den 15den en 22sten Sep-
tember zeven malen gepredikt. Den 23sten
heb ik met Communicatie, aan den E
Heer Gezaghebber de E. vergaderins
weder laten beleggen, in welke ik met broe
derlyke handtastinge de nieuw-bevestigder
verwellekomt, den zeegen des Heeren toe-

gewenscht, sessie verleent, en de namer
der nieuwe aangenomen Ledematen bekent
gemaakt heb. De Diakenen deden reeke-
ning der armen-gelden, de Krank-bezoe
ker, Pieter de Haas, hebbe geinjungeert
des voor- en agter-middags , een half uur te
employeren, tot onderwyzing des nieuw-
beampten Maleitschen Schoolmeesters, als
niet zeer zangkundig zynde, de School
meester, Domingos Piris, leverde aan de

vergadering een zeker Request over
waar in by verzoekt in zyn dienst op Ma-
leyo te continueren; de E. vergadering,
geen reden tot verandering uiivindende
blyft by haar voorige resolutie, en hebbe
den gemelden Heer, Jacob de Ghein, met
alle hertelyke dankbaarheit, wegens zyn
goeden diensten, van zyn Ouderlingschar
ontslagen.

De Maandag, Woonsdag, en Vrydag-
sche Catechizatién, hier voor dezen over
twee jaren gebruikelyk, hebben nu over ’t jaar
al agter de bank gelegen, zynde in zeer ge-
ruimen tyd de schoole niet gevisiteert.

UKS E
Op Tidore heb ik aangesproken den Cor-

geporaal, die hier met vier Soldaaten
plaarst is, van welke een ’s maandelyks
om zyn voorlezing, met vyf Schellingen
beloont is; dog dees betaling (zo hy ver¬
melt ) ophoudende, zo houd ook de Gods-

dienst op.
Op Manado heb ik vyftien dagen ver-

toeft , en zes malen den Predik-dienst

bedient, als ook de school, Catechizatiën

en bedieningen des Doops, waar door ik
zestien kinderen de gemeente ingelyft heb.
In de schoole zyn vyf en twintig school-
kinderen verschenen, van welken de mee-

sten in de meeste gronden des Geloofs, in
de lceskunde redelyk wel onderwezen, en

onder de bejaarden twee en twintig vrou-

wen , en twee mans-perzoonen gevonden
zyn , die nevens al de Gebeden, ook de

Aldegonde, en alle de andere Vragen van
buiten geleert hadden. Zo nu en dan heb
ik in de weck de Gebeden met eenige ver-
maan¬ en onderwys-rédenen voor deze tedere

gemeente voorgesselt, als oorbaar agtende
dat men meer sligiinge, hier mede te wege
brengt als met uitleggingen van dienzinnige
Texten, of met Predikarien, die als mei
stapels van schriftuur-plaatzen zyn opge-

propt welke voorwaar te hoogzwevende voor
dezen lage verstanden zyn. Ik hebbe ook
onderzock gedaan onder de Militairen, dog

niemand gevonden , die oit deelagtig geweest
is aan her Sacrament des H. Nachtsmaals.

ofte eenige genegentheit daar toe liet blyken.
Door de overvloedige boom-dranken, zynde
de nugtere welleventheit niet weinig nadee-
lig, en op die gevaarlyke Saguweer-stroo-
men , lyden dikwils het verstand, eer
gezontheit, tydelyke, en eeuwige voordelen
een schadelyke schipbreuk. Wenschelyk waar
’t, z° de Overigheit alhier geliesde te
waken tegen de ydele misbruiken van den
H. Name Gods, om welke God alles

heeft gemaakt, en daarom behoorde de
Godslaster gestraft met de dood, en de
lasteraar, volgens de kerkelyke regten
(eer by verzoend met de kerk) eenige o
zes weeken, met een strop om den hals
voor de kerk-deuren gesselt. Van de Ne-

gry Manado heeft de grootste helst van de
inwoonders, nu al eenigen tydt het Christen-
dom ombelst, dog de anderen zyn in getale

tot over de honderd, van welken zommige
Heidenen zyn, en zommige (ik en weel
niet door wiens oprokkeningen) door een dom-

men yver eenigzints gedreven werden to1
het Moorschdom ; waarom ik voor noot-

zakelyk geagt heb onze behulpzame hand
aan deze verdoolde zielen te bieden , huy

dagelyks latende vermanen, aanspreken
aanmoedigen, en zoodanige middelen aan-
bieden, die tot de bekeering hen aangezei
hebben, welke door de zegen des Alder-
hoogsten zo begunsligt zyn, dat 'er nu in
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1675. de negentig (wiens namen by ons in ge¬
schrifie zyn berustende) beloven zich te
laten onderwyzen in de kennisse des Gods-
diensts, om tegens myn wederkomst gereg-
rigt te zyn te ontfangen het verbond-zegel
van den H. Doop, en om te doen blyken
een teken van genegenheit en belofie. Op
den zosten dezer maand hebben honderd en

twee en vyftig (de Hollanders, en ande-
ren uitgezondert) de Maleitsche Predikatie

ter kerke bygewoont, in welke op ’t voor-

heen gegane verzoek van de Princesse (die
mede nog Heidens is) en den Koning van
Manado, zynde haar volle Oom, hem tot

blyk van hooger eerbiedigheit, na haar hoge
Koninklyke afkomst, in de zit-plaats de

eerste rang vergunt, gelyk ook met een
aan de boven gemelde negentig perzoonen
een Gebeds-plaats (afgescheiden van deEen

anderen ingemillig is, mitidien t onmoge¬Gebeds

uis o01 lyk is, dai de Manadische Schoolmeester
de Prin- Henril Sybrantsz. , de Maleitsche en Duit-
ces, en

sche dagelyksche Gebeden, het lezen vanden Ko-

ning van derzelver Predicatien, met de dagelyksche
Manado Catcchizatiën , en Schooldiensten , kan
22n Ons

waarnemen, 2° 33 hem, volgens order van
vergund.

de E. Heer Comraissaris, Daniel Helle-

mans , een onder-meester , diens naam

Johannes Adamsz. van Tagulanda, en die
aldaar land- en taalkundig is , tot een hulpe

toegevoegd, gevende dit voorval van zaken
een goede hoop tot bekeeringe aan de afgele-
genen, dog allereerst aan de drie Negryen
gelegen aan ’t Fort Amsterdam, als Aris
Bantik, en Clabbat, wiens Dorpelingen
tot nog toe met ganscher herten de Alfoerize
Duivels-diensten aanhangen, schoon zom¬

mige onder hen geen andere kennis van t
Christendom hebben, als alleenlyk , dat ze

met eenig uiterlyk doop-water zyn besprengi
geveest door een Mixtische leek, oftt
Spaansche Paap. De omgelegene Vorsten

Wat
dezer landen blyven met allen yver verzoe

VoOr

ken, dat ze zich met een naauwe verhond-Christe

nen hier hand mogen verbinden aan de E. Com-
zyn. pagnie. Die van Tontoli en Bool, uit

vrecze van den Mandarees, nog geen drie
jaren geleden, zyn de eerste aan deze For-
tresse verschenen, als mede Parigi , die
20 men zegt ) in naauwe bloed-vriendschat

aan den Manadischen Koning vermaag-
schapt zyn, zelfs die van Tontoli hebben
1og voorleden gden July hun verzock op
Manado vernieuwd , en door hun twee

gezanten (den Hhoekom Doensaja, en
Kaitsjili Coloja) een Prince-vlag van den
Licutenant verzogt, en ontfangen. DeOver wat
Koning van Cajeli, genaamd Jala, wienslanden de

landeryen omtrent vecrtien dagen schep-soning
van pens van Manado leggen (gelovende op zyn
Cajeli

wyze aan de leere Mohhammeds) heerschi
heerscht.

ever de plaatzen Waesan, Cajeli, Tabali
en andere ( voor tegenwoordig niet noemende

de menigte der Alfoereze Dorpen, staande

N.K E 395

onder zyne Koninklyke heerschappy)
zynde by Jala eerst in twist, daar na in
oorlog getreden, met zyne onderdanen van
het dorp Paloe, gelegen midden in Celebes

agter het zelve Cajeli, om welken oorlog te
beter uit te voeren by de hulp der Manda-
rezen heeft zoeken uit te kopen, met de
gifien van zeven Slaven, en zeven Theil
Gouds. Nu onlangs heeft hy den Man-
daarschen Koning daar weder over aan-

gesproken, dog genige hulp-beloften van den
zelven konnen erlangen. Deze Koning
Jala heeft by toeval op voorleden Septem-
ber in de Negry Bool (gelegen op Celebes
tusschen Tontoli, en Caudipan) den Ma¬
nadischen Capitain, Hieronimo d’Arras
ontmoet, van wien by op zyn veelvoudige
yverige verzoek-bede , een Prince-vlag heeft
genoten, tot een teken van dat hy over twee
maanden op Manado, met zyn gansche
suite wil overkomen, om de E. E. Corn-
pagnie tot zyn bescherm-heer te erkennen
en verbonden met de zelve in te gaan,
t welke by alles aan dezen gemelden Capi-
tain heeft beloofd, en ook zyn belofte met
duure eeden , en ceremonien , op zyn
lands wyze (naar ’t Heidendom smakende )
bevestigt; blykende uit deze toestel, hoe,
na t overheeren van den Maccassaarschen
land-aart, het vuur der oorlogen in veele

kleiner Koninkryken begint te smeulen, tot
het welke mogelyk de Raad, of zenuwloze
magt van de hooge Macassaarsche Ryks-
standen (niet magtig zyn om dat uit te

blussen) met eenen de wilde aart dier volke-
ren (de regeer-teugel van hunne minder-

heerschers ligt losbrekende ) dreigen over- , en
in het spoor van alle ongehondenheden uit te
llaan, als ongewoon hun halzen te vlyen
onder het regeer-jok , welke door de wapenen
van een magtiger (als de E. Compagnie )
ten onder gebragt zyn.

De Gorontaalders, en Limnbotters Die van

Caecuriblyven by hun voorig verzock, dat zy ze
lo, en

dert de dood van Mandarsjah zo ernstis imbot¬
door bunne gezanten hebben aangedrongen, tc
zeggende, dat zy niet willen staan, onder
de Ternataansche Kroon, die met 1oo
en bloed hunner landslieden bezoedelt is, 7a

tehebben, om de awinglandy der zelve
stuiten, en ook uit vreeze voor den Manda-

rees , een hooge sterkte opgeworpen, zynde
de befaamde schryver Majoeda, vel het
voornaamste doelwit, daar de Gorontaal-

che en Limbotsche afkeerigheit de pylen
van ziedende baat op uitschiet, en om deze

Wen-oorzaak hebben zy t’elkens door bun Am-
schen debassadeurs, en door vele Princen en Ne-
E Maat-gryen, (onder belofte van leven en dood b

schappy
de E. Compagnie op te zetten) de schuil-

tor be-

scherm-en schermhoede der zelve begeert. D¬
heer enKoning van Caudipan, blyvende als hygen
Christen

nat Christendom , heeft bier toe eene
te wer¬

zyner bloed-vrienden by de Hollanders op den.
Ddd 2 Ma-

1675.



ayt,

Grenzen,
en uit-

strekking
van 't

Mana-

dische

ryk.

Verder
bericht

van die

Konin-

gen van

Manado.

M396 OL

Manado laten onderwyzen. Des Manadi-
schen Konings overkomst herwaards word
by hem uitgestelt berigtende, dat eenige
Hollanders door den E. Heer Harthouwer
op Paloe waren verzonden.

Het Manadische ryk strekt zich uit tot
het land, genaamd Boelang , ’t welk
Westwaardt zich uitbreid tot Coeranga,
een halve dag reizens afgelegen van Caudi-
pan, en Boelang, en een dag van Gorontalo.

Noordwaarts leggen de paalen van Mana-
do, uitgerekt tot den uitersten Noordhoek
Poelisan, (befaamt door de Manadische
Duivels-diensten, tot heden daar gepleegt)
zynde de ombygelegen enlanden in de straat
Banka, Lembi, en alle de anderen zo aan
de Noord-Oost, en Wester-stranden,

aan dito ryk behoorende. De voorvaderen
van dezen Manadischen Koning hebben
wegens het regt der wapenen, de bezijting

genomen van de Negry Bonton, gelegen op
Gorontalo, ja tribuit daar van genoten
Zyn overleden vader heeft, met hulp van
den Sjauwschen Koning, het ryk van
Caudipan overwonnen. Dit ryk is voor-
namentlyk in deze twee Dorpen bestaande,
het eene Dauw , het andere Boelanitam,
genaamt; zynde by verdrag Dauw aan den
Manadischen, en Boelanitam aan den
Sjauwschen Koning te beurt gevallen; dog
zo men deze zaken wilde tot hoger te rug
gegleden eeuwen ophalen, men bewees moge¬
lyk (zo my berigt is) dat deze Manadische
Koningen op het vaste land Celeebes geen
regt en hebben gehad; ik stelle dit uit tot
nader gelegentheit, alleenlyk in ’t voorby-
gaan vermeldende, hoe van ouds het Re-
geer-hoofd van dit Noorder-Celebes

dat noit met den naam van Koning ge-
eertitelt is) zyn Setel gehad heeft. West-
waard aan de strand agter het gebergte,
Kima (welk woord in de Alfoereesche
Tale een klip-Oester betekent; dog daar na

in de Spaansche Tale Kema, branden
betekenende, wegens veel brandstigtingen,
door de Spanjaards aldaar aangerigt) ge¬
noemt. Dit Regeer-hoofd is van zodanig
een eer, en ontzag, dat tot dezen huidigen

de Ternataanen , Tagulandersdag

Sangireezen, &amp;c. zo wanneer ze zich op

hun Geslagt-namen willen beroemen, zy
geen ander bewys voor den dag brengen, als
dat ze aan die van Kema van over ouds
vermaagdschap zyn. Ik keer my weder tot
dezen Manadischen Koning, Loloda.
die slegts met een bloten naam van Koning
zich behelpt, die nu al voor de komste der

Hollandeis een hevigen wrok in zyn boe¬
zem gevoed heeft tegens den Koning van
Bool, wegens den Manadischen Koning,
met zyn gezelschap in een gastmaal ver¬

moordt ; dog nu onlangs zyn dezer beider
Koningen verschillen op Manado bygelegt,
ende is de on derlinge vrede onder hen getroffen.

U EKS
De Dorpelingen van Poeloesacan, en

Datahan, die in den jare 1670. het geweer
van oorlog tegens die van Tonsea, Cacas
Tondano, en Remboecan, hebben opge-
vat, zyn nu over twee jaren onder malkan¬
deren, en met de E. Compagnie be¬
vredigd.

De gerugten ( die hoe ze verder wandelen,
hoe ze met meerder leugenen dikwyls verzel-
schapt zyn) waren, hier uitgestroit, dat
vyf honderd Mandareesche Praauwen ber-
waarts in aankomst waren, om met de
wapenen dit, als ook andere bier om byge-

legene quartieren, te bestoken, waar door
geen kleine schrik in de gemoederen veeler
inlanderen ontstaan is. De verbaastheit

had de meeste Tagulanders op het gebergte
(genaamt Polalaihi) gejaagt; de Sangiree-
zen, waren reeds bezig, om hunne toevlugt

te nemen na den heuvel Babonbehau, dog,
na de waarheit gezogt zynde bevond men,
dat het eenige Praauwen zyn geweest, die

afgezonden zyn na Mandar, door den
bovengemelden Koning van Cajeli. Het
Jonk , dat onlangs de Koning Loloda
voor, Manado ontmoette, was (na, dat
Hieronymo d’Arras berigt) een Maleyer
van Bantam, gedestineert na Macassar,
een Pas hebbende in 't Hollands geschreven,

met Compagnies Tsjap verzegelt.
't Mana-War belangt het Manadische Meir, na
dische

ge-de aldaar gelegene Negry Tondano
Meir van

naamd, dit is by de tien uuren Suid-West. Ton¬

waards by na midden in t land , tusschendano

hooge bergen van de Fortresse gelegen; dog
heeft genige uitspruitzelen, die zouden uit-
vloeien tot het binnen-Meir van Gorontalo,
en ’t loost alleenlyk zyn water in zee ,
Noordwaards omtrent vier honderd treden

ver van de Fortres, alwaar die rivier baay

naam van Menangelabo heeft , en den om-
trek van een dag reizens is vereischende,
de breedte niet konnende werden overzien.

Haar gronden zyn zommige moerassig,
zommige zandig, zynde met de lekkerste
makelykste visschen, als Cabossen, en

hun wateren met wilde Eendvogels ten
rykste -errykt. Het binnen-Meir van En dat

van Go-Gorontalo, wel is waar, dat het na uit-
rontalo.wyzens van de Kaart niet boven vier mylen

schynt afgescheiden te zyn van Caudipan,
egter wegens de hoogten der gebergten, als
andere ongemakken, den reiziger ontmoeten¬

de, zo heeft men tot de derwaart reize, by
naar twee dagen van nooden, zynde mede
dit Meir, van agteren tegen dit gebergte
gestut, van allen uitgang naar Caudipan
ontbloot.

Men verncemt albier een zoprte van volk Van de
dat zich noemd Orang Badjoe, ons berig vollieren,

bajoetende , hoe van ouden iyden her zy eerst van
genaaind.Macassar, daar na op Java van Bantam,

en eindelyk van Japara door hunne vyanden
verjaagd zyn, welk ongeval hen heeft

genood-
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1675. genoolzaakt, in plaaize van ’t land, de
zce, te bebouwen. Hunne Praauwen, in
gedaante byna Bootswys , zyn albier ten
getale van vyfendertig aangelant ; dos
met hun gansche vloot (die om zekeren tyd
by een komt) konnen ze zeven honderc
Praauwen uitmaken , wordende in deze
menschen zelfs niet de minsten tekenen.
van Gods- of Duivels-dienst bespeurt
Zy trouwen niet meer als een vrouw

lemand onder hen, een dood-slag, of an
dere grove misdaad , begaan hebbende, en
onmagtig, om zyn ligchaam vry te kopen,
bekoopt by zyn misdaad met de dood
leder huisgezin heeft een vaartuig, en
ieder trout, 2o dya zyn vermogen het
toelaat een vrouw te kopen. Zoo wanneer
een huisgezin uit veel ongetrouwde be¬
jaarde lieden bestaat, wort hun een Praauw

ver-ant, zo dat men zelfs ziet, dat zom-
u

mige Praauwen alleen door vrouwlieden

worden gevoert. Hunne hantering bestaa-
in de vischvangst. Op hunne maaltyden
eten zy de versche in plaats van toe-spyze,
en de gedroogde visschen in plaats van
brood, zynde zy lieden in het vangen der
visschen zoo doorslepen, dat ze ieder tot

verwondering verwekken. Tot Koning
werd by hen gekozen , die na hun oordeel de
vernuftigste is, en werd dees tegenwoordige
genaamd, Boeca. Hun zamen-spraak met
iemand houdende , geven zy van zich een
sterk schreeuwend geluid, als buiten

twyffel zulx aan elkanderen gewoon, wegens
de storm-winden , daar ze gewoon zyn
door heen te schreeuwen , om de stem aan

een anders ooren toe te brengen. Hun

postuur, gestalte, gelaat, en gebaarden
zyn 2oo woest, en ongestuimig, dat men

genoegzaam als met levende letteren daar
uit leezen kan, dat ze egte kinderen zyn
van den zee-God Neprunus, en als uit
die woeste water-Elementen gevormd;

blykende in hun zulke tekenen van afkeer
tot het aardryk, dat zy, volgens hun in-
beelding, indien ze een lange wyl daar op
vertoefden, het noodlot des doods zouden

moeten ondergaan. Ik laat varen deze
lange beschryvinge van dit water-gedierte.
en wende my naar het eiland

Tagulanda, alwaar ik een etmaal ge¬
toeft , eenmaal de Maleitsche Predik

dienst, benevens de H. Doop, aan vyf
enveertig, zoo volwassenen, als kinderen

bediend, ook de bejaarde gecatechizeerd
heb, daar onder dertig vrouws-perzoonen
waren, die redelyk de gewoone vraagstul-
ken wisten te beantwoorden. In de schoole

zyn vyftien jongens verscheenen, die
uitsezondert dric, in al de gewoyne Christe-
lykc onderwyzingen wel onderwezen waren
De aangroci van deze kinderen is niet

weinig, t'zederd den tyd van den over-

leden Koning (hevorens al iot het aanta
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van vyftig opgeschoten) verwelkert, tot
welker herplanting verscheidene middelen
dienstig waren, die wegens de kortheit de.
tyds niet zyn aangewend, hehbende ik my
meest gelegen laten leggen aan het onder-
zoeken van den Goegoegoe, door my in
den jare 1673. van het Moorsdom tot het
Christendom bekeert, door wien , door
wat hulpmiddelen, om wat oorzake, ot
wat wyze, en wanneer de doodslag op
Tomini gepleegt zy ; waar op hy dit ant-
woord liet dienen, dat eenige Tagulanders,
(waar onder by Goegoegoe, nevens den
Goegoegoe Jacobus Tenthoehon, en de
Capitain Laoet, Cornelis Franx) gevaren
zyn met drie Coracorren en twee Boni-
tans na Gorontalo, om aldaar volgens
last van den substituit Koning Monia,
een vaartuig te koopen. Derwaarts geko¬
men zynde, verstonden zy, hoe de Koning
van Gorontalo van daar verzonden had,
eenen zekeren Kimelaha, en Himam (of
Priester) na ’t gemelde Tomini, dog niet
200 haast waren deze twee verzondenen
daar aangekomen, of zy wierden van daar
verjaagd. De verjaagden, in hun wederom-
reis ontmoetende deze Tagulanders, gebo¬
den hun, dat ze die van Tomini zouden
beoorlogen en doodstaan, en ook allen, dit
van hun hen mogten ontmoeten; op welk

gebod zy vier perzoonen gedood, en drie
gevangen hebben. Dit antwoord was in

vele opzigten mankgaande aan een opregte
waarheit, en uittende een aangematigde
magt, onder schyn van een onzinnige ge
hoorzaambeit, en wraak (zonder regt, en
regters daar toe gestelt, te erkennen) met
eenen doelende na eigen lands-eer, om af-

gekapte menschen- hoofden, en winzugt
om Slaven te gewinnen, weshalven voor dit

maal hen de hoog ste dreigementen zyn voor-
gesteld, blyvende de verdere straf-vorderin
aan het billyk goeddunken der Hooge Ove-
righeden bevolen.

Met de Opperhoofden van dit eiland

ben ik in gesprek getreden, wegens de over-
blyfzelen van t Heidendom , die, zo
hier, als elders , behoorden uitgeroeid te
werden; waar op zy voorstelden, dat zon

der deze zommige regt-oeffeningen niet zou
den konnen werden afgehandelt. Wat zou
denze doen, was hunne vrage, zoo wan
neer, gelyk dikmaals hier ter stede gebeurt
eenige partyen in twist en geschil geraaki
waren , en door geen getuigen klaarlyk kon
blyken het regt van den eenen, en het reg
van den anderen; lieten wy, zeiden zy, deze

twist-zake onverhandelt, zo raakte de eene

party met zynen aanbang tegens de andere,
en alzoo wierd alles door 't Amokt-speelen
in een bloed-bad gezet, daarom zy benoot-
zaakt waren de twisten te vereffenen en
het regt toe te wyzen aan den geenen, die
langer, als zyn party, onder '’t water
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gedoken bleef. Voorwaar een vreemde
Vierschaar, daar de twist- zake hang
aan de gesteldheid, van een lang- of kort
ademend ligchaam , en een wonderlyke
balance van gerigts-vonnis, daar het gelyk
en ongelyk in zulk een bedrieglyke weeg-
schale gewogen word. Evenwel dit was
niet alleen by dezen, maar ook by anderen

(als Amboineezen &amp;. ) gebruikelyk, waar.
om wy dit voorstel der Tagulanders met de

gevoeglykste redenen na vermogen beant¬
woort, en hen een beter gevoelen ingeplan
hebben, op datze neffens deze ook andere
wortelen van 't Heidendom mogten uit
roejen, ’t welk na onze hope al langzamer.
hand tot een goede uitkomst mag uitvallen.

Insgelyks komt my bier te voorschyn, hoe
zommige mannen van Sjauw komen te
trouwen met vrouw-lieden van Tagulanda,
en wederzyds van Sjauw de vrouwen met

de Tagulandsche mannen, waar door t
gebeurt, dat zommigen van Tagulanda na
Sjauw ter woon gaan verhuizen, de zuive-
re leere met den zuurdeessem des Pausdoms

verwisselen, hun kinderen laten dopen door
Jezuitse Priesters, ja zomwylen de zelve
ten dien einde van herwaarts na Sjauw
overvoeren, welke zake ik voor deezen tyu

beveele aan de naauwe wagthouding van
een Leeraar, die met raad en daad onder-

schraagt diend te werden van den wereld-
lyken Staatkundigen arm , wiens Plac
caten, en Ordonnantien, veel vrugts zou
den verleenen.

Vermits de Substituit Koning, Monia,

woonagtig in de Negry Tagulanda, ende
de Goegoegoe, Joan Abbema, woonagtis
in de Negry Minanga, wat verre daar
van afgelegen is, zo is door den E. Predi
kant, Franciscus Dionysius zaliger, by
Provisie de Schoolmeester, David Ja-
cobsz. van Tagulanda, aldaar geplaatst,
de stok-oude Marinho al over lange verzogt
hebbende , om eenige gagie te mogen erlan
gen, zoo is hem te gemoet gevoert, dat ik
hem recommanderen zou by de E. E

Overigheit op Maleyo, om met der zelver
goedvinden uit de gelden der Diakonen,
dezen elendigen te onderstutten, gelyk dus-
danig een uitreiking, indien niet op Makjan,
op Batsjan gebruikelyk is.

Sjauw blyft de Koning verholenOp

(volgens de oude malle maxime der Jezui-
ten) als slegts een Hollander bier verschynt.
zynde twee Padris, de een van Arragon,
en Emanuel Espagnola genaamt, woonag
tig in de Negry Oeloe, de ander, van
Vlaanderen, genaamt Carolo, woonastig
op dito eiland, in de Negry Pehe, alwaar
voor dezen gewoont heeft de Padri, Hiero-

nimo de Crebreros, aie van daar of
Tamaco, en van Tamaco nog onlangs of
Talaut metter woon verhuist is, zynde de

Jezuit, Francisco Mides, al by de twee

U K S E
jaren geleden na Manilha vertrokken, en-
na een jaar aldaar geweest te zyn, dezer
wereld overleden. Ons doelwit, om te leen
de vertoog-schriften van hunne zo Kerke-

lyke als Politique Geschiedenissen voor-
gevallen, zoo in ouder, als later tyden te
verkrygen, is te leur gestelt, mits eenige
deelen door Francisco Mides , de andere

door Emanuel Espanjola, na Manilha ge-
zonden zyn. Deze Emanuel, om in de

voorbaat te zyn van niet beschuldigt te
worden, beschuldigde zeer hevig den Eerw.

Predikant, Franciscus Dionisius, wegens
zekere zyne hemwaards toegezonaen brie¬

ven , waar in hy onder andere vermeldde
hoe, volgens het getuigenis van Taroena en
Taboecan, hy meergemelden Spanjola.

door aanrading, en bevel, den Roomschen
Gods-dienst op Talaut, door ’t swaart zogt
in te dringen, zoo dat de geenen die de

Paternosters niet aannamen, aanstonds

omgebragt wierden, 't welk hy met kale
tegen-redenen my (hem overzulks nog in 't

minste niet aansprekende) anders tragtte
diets te maken, zeggende dat het vrcdc-
verbond van wapenen, gemaakt ten tyden
van de E. E. Heer President zaliger
Cornelis Franx, quam te cesseren, alzoo
dat allereerst door die van Taboecan gebro-
ken was, mits zy na Talaut gescheept
waren , van voornemen zynde , om een
menschen-roof aan te regten, ’t welke hun

mislukt was, waarom die van de Negr-

Tamaco, gelegen op Sangir , de wapenen
van een regtvaardige wrake opgevat, en
eenige Talauwers gedood hadden

In de Negry Taroena heb ik op het
eiland Sangir twee maal gepredikt, op
den eersten Sondag heb ik zestien, op den
tweeden achtentwintig kinderen , en ook
een kind in doods noode ien mynen huize

gedoopt. De vyfennegentig school-kin-
deren , beneffens de bejaarden, betoonden
blyken van zeer goede kennisse in den Gods-

dienst. Ik ontmoette zommige zin-twistin-
gen over Houwelyks-verlatingen, en een
vrouw van haar man , zynde beiden van
Taroena, op Sjauw zich onthoudende, en

aldaar in alle wulpsheit zich verloopende
welke zaken tot nader gelegenheit worden

uitgestelt.

Den 2den dito quamen ons op Sangirin
de Negry Taboecan verwellekomen de

Koning dier plaats; als mede die van
Limau, benevens Don Philippo, die ove
beide zyden binkt, zo na ligehaam als na

ziel. De Godloosheit, veinzery, ’t geweld,
en de Apostasy , zyn als in zyn gebeente
ingedrongen, en is hy een man, die bynaar
uit alle schelmstukken te zamen gesmeed is,
waar over , dog inzonderheit wegens zyn

Christen- geloofs-verloogchening, ik hem
aangesproken hebi dag hy vervuilie zich

met deze zyne verschooning, zeggende mot
eenige
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1675. eenige omwegen, hoe by, eenige jaren ne-
leden, getrouwd zynde met de volle zuster
van den tegenwoordigen Koning van Ta-
roena, nmiet zyne getroude door de Spanjaarts
gedoopt was. Dat hy daar na in oorloge
geraakt zynde met die van Taboecan, de
zelve oorlog door de E. Heer Maximiliaan
de Jong geslist, en met de albierkomste van
den E. Prcsident Cornelis Franx, hem 1ot

nader bevestiging van zyn Goegoegoes-
ampt een Rotting, en , van zyn Gere-
formeerd Christen-geloof, een Hoed tot
een schenkagie belooft is, om welke te
intfangen by na Maleyo vertrokken, en in
des E. Presidents huis verscheenen zynde,

zo had by niets van ’t beloofde genoten,

waar op lay zich van daar na 't Hof van
den Koning Mandarsjah begeven had,
alwaar hem gevraagt wierd, of hem de

veooydé ichesxagie was ter hand bestelt,
t velk zo dra zyn Majesteit verstond niet

geschied te zyn, is hem van dito Majesteit
een Tulband vereert, dien by behouden

had tot de onlangze geledene overkomste van
den nieuwen Ternataanschen Koning Am-
sterdam , die hem met een Moorsche
Casisi verzien, en op Taboecan tot Ko-
ning over de Negry Saban ingehuld had,
welke inhulding niet dan veel onheilen had
na zich gesleept, die ten hoogsten schadelyk
geweest zyn beide voor de Kerk, en Po-
litie, alzoo zommige naam-Christenen van

Taroena, uit dertele lusten na Saban ge¬
vlugt waren , om volgens de Moorsche
vryheit zich te bezoedelen met de Poliga-
mie. Ook waren de buishoudelyke regerin-

gen in ’t voetzand geschopt, de vonken van
alouzyen in de vrouw tegens haar man

opblakende in ligter lage behalven dat daar
Houwelyken van Christenen met Onge-
lovigen (met hoofd-verbeuring , volgens
zommige wetten gedoemd) waren ingegaan.

en veeler gemoederen, als op de wip gebragt
hadden, om van het Christen tot het Moors

dom over te swenken, zynde vele opregten

overladen met schrik, dat wel eerstdaags
dit zelve Moorsche jok door de Ternataa-
nen hun mogt worden opgelegt. Hier door
was ook der E. Compagnics ontzag zeer
rekrenkt, de streng der verbonden, met de
Fernataanen ontstrengelt, de lands-costui-
men van Sangir, niet meer als twec
Koningen voor dezen erkennende, als
op Colonga, en Taboecan, met voeten
geireden , de onderdanen, als van Saban.
van haren regtwettigen overheer ( 't welk
is de Koning van Taroena) ontrooft, de

liefde beide tot den Godsdienst, en de
E. Compagnie, in de gemoederen der Ta¬
roenezen verflaaut; de baldadigheit van
den gemelden Don Philippo, tot meer en
meor der ongeregeltheden aangemoedigd, waar
door de Moorsche ssoutmoedigheit meer en

hoofd vaoende, gelyk ook
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alle deze ergerlyke voorbeelden den swakken
Christenen maar verstrekken konden voor
piegels van een zondige navolging, zynde
der Taroeneezen Koning, indien slegts
hem het minste oogwenken van de E. Com-
pagnie maar toeluikte , terstond gereed ,
m zich op die van Talaut, by my tot noo
toe beneffens andere zaaken niet onderzogt,
en met eene op die van Saban, met de wa-
nenen te wreken, en die van Sjauw , en
ienige Dorpelingen op Sangir, die hem veel

volks afhandig hadden gemaakt, tot rede-
lykheit te brengen, op dat zyn ryk niet
meer tot een prooi, en voor roofzugtige
handen onvathaar zyn mogt.

De Koning van Candahar, over eenige
maanden na Sarangani gereisd, wagt de
verrigting van de planting des Godsdienste
aldaar na zyne wederkomst.

Vermits de Schoolmeester van Sangir,
Marcus de Rosario, als ook byzonder de
Schoolmeester van Tagulanda, blyven
verzoeken om van daar verplaatst te worden,
t welk ik hun afgeraden heb, alzoo dit wel

een ervaven meester vereischt, zo in onder-
wys, als in tugt-kunde , om deze wonder-
lyke humeuren van menschen met leenige, en
strakke zeelen te leiden en te breidelen,
waar toe een jong Schoolmeester, by wien
de vereischte voorzigtigheit selden herbergt,
selden bequaam is; behalven dat ook deze
domme landaard, zoo door 't Moorsche,
als ’t Kastiliaansche bedrog, van hare
landen beroofd, en van hun volk ontvollt

zynde , ik oordeele, dat zommige Ambon-
che Schoolmeesters vry suediger bec even,
en mogelyk zeer handzaam zouden zyn,
om den onstantvastigen joborst die deze, al:

nmiede de landaard van Celebes ersselyk
aangeboren is , tegen te konnen gaan.
Waaromme ik U E., Agtbare Heer, in
bedenking geve of niet de Schoolmeester3
eremias Rodrigos, die het hoofd en zin¬

nen wel laat hangen na deze Moluccos,
ook van U E. Agtbare nog onlangs voor
myn vertrck berwaards geprojecteerd,
niet en zoude na deze quartieren verzonder.
konnen werden. Ik schryve dit, als ver-

ischende , tot wegneming van 't quaad,
zoodanig een, die t quade in zyn binnenste
kent, en uit zyn kennis het quaaddoen zelfs
vermyd en by gevolg zynen evennaasten
daar van afhoud. De Schoolmeester,
Anthony de Melo, van Noessanivel,
vegens des Gouverneurs order met my
herwaards gereisd, om de behulpzame ban¬

den aan de schoolen toe te reiken, zal by
provisie op den meesten dienst vereischende
plaats, als Sangir, geplaatst worden. Met

alle nedrigheit verwagt ik opalle deze myne
geringe voorstellingen insgelyk op de zaaken
nog staande te verhandelen, met die van Cajeli,
Gorontalo, Limbotto &amp;c. UE. E. wyzen
1224, en veolvermodelsanheit.

C.
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Groot Agtbare, Manhafte Heer, ik
hebbe goed gedagt dit verbaalde dus over te
zenden, hebbende een Copie daar van aan
den Agtbaren Heer, Jacobus de Ghein,
als ook een aan den E. Commissaris Daniel

Helmans , verleent , ik verzoeke ver-
schoont te zyn, indien ik wegens de kort-
heit des tyds, nevens andere ongelegenthe-
den , verbindert ben, nauwkeuriger de
waarbeit te ondervinden. Ik hebbe egter
deze letteren in t ruwe dus afgemaalt,
verhopende dat U Ed. wysheit met medoo-

gen zal ingenomen zyn over myne onmagt
blyvende van voornemen, om U Ed. schrif-
telyke aanrading (by my voor een gebod
geagt) met een weder-aanbod van alle
vrywilligheit uit te voeren ; blyk-stukken
heb ik daar van niet alleen aan U Ed

Groot Agtbaarheit, maar ook aan ande-
ren , by geschrifte ten overvloede vertoont

Ik zal dan op dezen grond op Manado, en
Sangir tot over de twee maanden blyven
verbiddende , of my een Copia van ’t
Duitsche avond-Gebed, door my gemaakt.
als ook de Ambonsche Kerken-order, mogt
worden toegezonden, hebbende ook verschei-
den schriften nodig, daar ik myn Huis-
vrouwe om geschreven heb. Voorts is myn
yverig verzoek, en bede, dat ik eens door
de minste tyding de welvarentheit van myn
Huisgezin vernemen mogt; die berigting
zoude my (die afscheid genomen heb van

myn vrouw, toen met zwaarlyke overvallen

gequelt ) geen weinig troost en blydschap toe¬
brengen myn egtelyke en vaderlyke liefde
zoude leven in myn lieve kinderen , en
hoogwaarde vrouw. Wat myne gezond-
heit betreft, ik betuige, dat, zo ik een
maand langer op Maleyo had moeten ver-
toeven , zo waar ik, na menschelyken

oogenschyn (als reeds gequelt met hoofdpyn
daar de ziekte albier eerst uit ontstaat
in ’t ziek-bedde al lang vervallen. De
Kapitein, Claas Ruttensz. is overleden.
nalatende een weduwe , die wegens onlyde-
lyke pynen, als is hangende tusschen leven en

dood. De doods-gedaante stelt zich in
veeler aangezigten, als levendig ten toon.

Ik bidde dierhalven, dat myn Huis-vrouw
en kinderen niet herwaarts mogten werden

overgezonden , vergunt haar zulx, ver-
zoekende myn gagie, kost-geld, en re-
cognitie. Betoon haar met myn lieve kin-
deren U Ed. gunste. Ik bidde den Al-
magtigen, dat ik, zyn onwaardige dienaar.
mogt nog in t leven gespaard worden om
zyn ’s naams wil, om zyn gemeente, en om
myne kinderen ; evenwel op dit Sangir,
daar dagelyks de Roodeloop-ziekte menigte
menschen ten grave zend, niet vrezende.
al ging ik in een dal der schaduwen des
doods, myn God is by my, zyn Hemel is
my op alle plaatzen van den aardboodem
even naby. God de Heer zegene U Ed.

UKS E
Agtbaarheids ampt perzoon, U Ed.
hoogwaarde Huis-vrouw, en lieve kin-
ren. Dit wenst van herten die geen
de welke verblyft, onderstond U Ed. Agt-
baarheits onderdaan, was getekent, Jaco-
bus Montanus, in margine stond in’t jaar
1675. den 1yden November, in de Negry
Taroena, op het eiland Sangir

A ANHANGSEL.

E Spanjaarden van Sjauw verzoeken
Dmet de E. Compagnie den Koophan-
del van Gerioffel-nagelen in te gaan, het
welke na myn vermoeden ik hun afgeraden

heb, met zeggen datze zulk een verzoek
vry mogten agterweeg laten. Zy hebben
met eenen door den Paap, Emanuel
Espanjola, een brief gezonden aan den
E. E. Heer Jacobus de Ghein, waar in
zy zich zoeken te verontschuldigen over t
doodslaan der Talauwers.

Den 14den dezer is alhier op Taroena

een sterke dog kortduurende aardbeving ont-
staan , hebbende zedert ons veertien dager

verblyf de storm winden met een groot ge¬
druis albier gewaaid.

Het bovengemelde volk hadde, naar ik
van verre vermoeden zoude, wel zich ont¬
houden willen omtrent het vischryke ciland

Oebi, byaldien hun eenige permissie daar

toe vergund wierd.
Een zeeker Assistent, genaamt Jan

Fransen, verzockt om herstelling van ge¬
zondbeit van Maleyo op Ambon met Com-
municatie van den E. E. Heer Jacobus

de Ghein, te mogen worden verplaatst,

zynde een perzoon , die een curieus Tec-
kenaar, en kender van Diamanten, ook

konstig in Zilver en Goud is. Ik verzoeke
de E. Heere ’s gunst voor hem, mitsdien
zyn geslagte aan my in vriendschap ver¬

knogt is.

Ik hebbe de Grafsteden van de twee

Predicanten, als Isaacus Huisman en

Franciscus Dionisius, met een schreyend

gemoed gaan bezigtigtigen, die neffens el-
kanderen in zoo wat geringer als andere
Grafsteden met een weinig aarde bedolven
waren, waarom de Heer de Ghein ook
voorgenomen had, om de zelve met wat
kalk &amp;c. op te metselen.

Hier volgt het verzoek van den Ko-
ning van Taroena, het welk ik
schreef volgens zyn dictering, en

by dit zelfs met eigen hand onder-
teekent, als blykt.

Ko Colano derri Calongan bri
E segalla daulat Capada Tuan Gou-
vernador, Anthoni Hurdt, daan minta

Toehan bri tangan toelongan agar djangan
Agamma Christaon daan Tanna beta

mendjadi

1675.
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K E 4OIN.Z
welke ineen korter gezigt by een temendjadi noesa derri pada tangan Orang
vinden , wy niet qualyk gedagt hebbenSawan, Manganitoe, Tamaco, Sjauw.
eene korte schets dezer visite hier by teonderstont, Itoelah bartandah derri beta,

Tvoegen.en was geteekend Martin Tatandam.
ter zyden stond Ampir Malam.

Deze Heer Montanus was een wakketr

man, die, had hy nog wat mogen levenGecollationeerd, Accordeerd
deze kerk grooten dienst gedaan zouAmboina den 14den July in 't
hebben, maar gelyk deze moeselyke vi-jaar 1676.
site zeer veel Predikanten afgemat, ver-
slonden, en als weggesleept heeft, voor-saac van Thye.
al, zedert zy van zo wyd een uitbreiding,
als wy hier na zullen zien, geworden is,Secretaris.
alzoo quam hy ook den zzsten April in 't
jaar 1676. daar te sterven.Uit dit rapport ziet men niet alleen,

Men zond derhalven den 5den Augu-tot wat plaatzen zich de visite van een

stus dezes jaars den Predikant GualterusPredikant in de Moluccos toen uitstrekte,

Peregrinus na Ternate. Wat die daarmaar ook hoe veel moeite zulk een man
verrigt heeft, blykt mede uit zyn hierop de zelve heeft, en in wat voor een

staat de Kerk daar geweest is, om het nevens gevoegd rapport.

TIENDE HOOFDSTUK.

vy Erkelyk bericht van een visite der Moluksche kerken en schoolen, door D. Pe-
regrinus in ’t jaar 1676. Zyn komst in Ternate, en hoe by daar ontfangen is.
Slegte bevinding van de kerk hier. Zyne verrichtingen. Komst van den Heer Hurdt,
en van D. Durant. Invoering der kerken-order hier. D. Peregrinus vertrek na
Manado. Zyne verrichting aldaar. Bevind de school en kerk bier redelyk. Komt
op t eiland Sangir. Zyne bevinding van de schoole op Taroena, en Calongan. Laat
op Sjauw na den staat der kerken en schoolen van Tagulanda vernemen. Hy komt,
na veel gevaar, op Tagulanda. Tyne verdere verrichting. Reden van de slegte
bevinding hier. Vyandelyke handeling van die van Sjauw tegen die van Tagulanda.
Zyne te rug-komst op Manado. Verzoek der Tagulanders om eenige bezetting. Zyne
Eerw, nader getuigenis van dit volk. Als mede van Nagel-boomen, hier vallende,
Belofte van Binangkal van Christen te worden. D. Caheing op Manado als Predikant

Zyne wederkomst op Ternate. Verkiezing vangelegt, Vertrek van D. Peregrinus.
Ouderlingen, en Diakenen. Zyne verdere verrichtingen. Hy neemt vyftien nieuwe
Ledematen aan. Verrichting op Batsjan.

Den 13den dito , des namiddags ten drieVisite der kerken en schoolen in de
uuren, is binnen het Fort Kerken-raadtMoluccos, door D. Gualterus Pere-

gehouden, alwaar ik, binnen gestaan zyn-grinus zedert den gden Augustus in
de, hebbe de redenen myner overkomste’t jaar 1676. tot den 15den Au-
te kennen gegeven, ende myne Credentiegustus in ’t jaar 1677. gedaan.
overgelevert , en ben toen van alle de leden

des Kerken-raads vriendelyken verwelkomtN’t jaar 1676. op den gden Augustus
geworden, en zy hebben verzocht, dat ikdes naarmiddaags ten vyf uuren heb¬
in hunne vergaderinge het ampt van Preses-ben wy, in des Heeren naam, onze
en Scriba wilde bekleeden, gelyk ik dan ookreize van Amboina naar Ternate
deede. Ik hebbe hen gevraagd naar denbegonnen, om aldaar, en op der zel-
staat hunner kerke, dien zy my zeidenver onderhoorige eilanden, de kerken en
zeer sober en slegt te zyn; overmits zyschoolen te visiteeren, en vorders te doen,
nu in drie jaren tyts geenen eigen Predi-wat my (volgens myne commissie) aanbe¬
kant hadden gehad, en in den tyd van dievolen was.
drie geheele jaren geen drie maanden vanDen 12den dito zyn wy op de reede van
Predikanten waren bedient geweest, waarTernate voor de Fortres Orangie aange¬
door alles in de kerke was vervallen, enkomen, en aldaar geankert, en met de Boot
verbystert, en de gemeinte in getal enaan land gegaan zynde  wierden wy van
kennisse vermindert, gelyk ik ook naderhandtden opper-gezaghebber, en andere Offi-
niet dan te veel hebbe bevonden. Toencieren, vriendelyk ver-velkomt.
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verzogten ook die van den Kerken-raadt,
dat ie toch eenigen tyd lang wilde by hen
ende de gemeinte blyven, om Godes heilig
Woord te verkondigen, en het vervallene,

zoo veele mogelyken was, te helpen op-
rechten.

Den 16den dito hebbe ik des voormid-
daags in het Duits, en des namiddaags in
het Maleits gepredikr, en het H. Avond-
maal afgekondigt.

Den 18den hebbe ik, neffens der Ouder
ling, Mr. Anthoni Kramers, de Lede
maten der genieinte aan de tafel des Hee-
ren gaan nodigen

Den 2isten dito bebbe ik in de Kerke de
voorbereiding-, en proef-predikatie gedaan.

Den 23sten dito, hebbe ik des morgen
in het Neërlands gepredikt, het H. Avond
maal aan vyfenvyftig perzoonen bedient
en des naarmiddaags den Maleitschen dien
gedaan

Den 2esten dito hebbe ik neffens een
Ouderling buiten het Fort de schoolc
bezogt, die heel sober en slegt was, alzo
ik daar niet meer dan twaalf kinderen be¬
vond te wezen, waar van maar zes de

Aldegonde vragen, en de andere zes de
Gebeden leerden, die, ondervraagt, niei
veel wisten te antwoorden

Den 3osten dito hebbe ik des voormid
daags den Duitschen ende des nademiddaags
den Maleitschen Godsdienst gedaan

Den 6den September heb ik zoo den
Duitschen als den Maleitschen dienst ge
daan

Den Bsten dito ben ik in de polityke
vergaderinge binnen gestaan, verzoekende
van haar E. E. Agtbaarheden, dat zy
my doch geliefden te dimitteeren , om naar
Manado, Tagulanda, en Sangir te rei-
zen, um volgens myne commissie aldaai

1emynen opgeleiden dienst te verrigten
meer , alzoo de Mousson, haast mogte ko-
men te veranderen, en ik dan die reize
niet wel en zoude konnen krygen, waar o
my van den President en Gezaghebbe
wierde geantwoordt, dat ik noch eenigen
tydt moeste blyven, en dat men de reize no
Manado ten allen tyden konde bekomen.

Den 13den dito hebbe ik weder zoo den
Maleitschen, als den Duitschen Gods-
dienst gedaan.

Den 19den dito hebben wy wederom
Kerken-raadt gehouden. De acten der
zelver zyn in het Kerken-boek inge¬
schreven.

Den zosten hebbe ik wederom zoo den
Duitschen als Maleitschen dienst gedaan

Den zysten hebbe weder voormiddaags
Duitsch gepredikt , en des nademiddaag.
den Maleitschen dienst gedaan.

Den aden hebbe ik des voormiddaags
Duitsch gepredikt, en D. Durant, die met
den Ed. Agtb. Heer Gouverneur Hurdt

UKSE
desop Maleyo overgekomen was, heeft 1676.

namiddags den Duitschen dienst gedaar leen

Hurdt, enDen 6den dito hebben wy wederor
van U.Kerken-raadt gehouden, waar in ik het
Durant.

ampt van Preses , en D. Durant va
Scriba bekleedde , hebben eenen nieuwer En in-

voeringOuderling, en een nieuwen Diaken
der kerkverkooren, en op alles, t geen tot stigting.
orde

van Gods kerke konde dienen, goede order hier.

gestelt , en de kerken-order van Amboin-
(zoo veel applicabel) in de kerke van
Ternate ingevoerd, en van de kerken-
handelingen aan den Ed. Agtb. Heer
Gouverneur Hurdt rapport gedaan, aat
zyn Ed. zich wel heeft laten gevallen

Den irden heeft D. Durant zoo voor al.

namiddaags den Predik-dienst waarge-
niomen

Den 18den dito hebbe ik v ormiddags
in 't Hollands gerredkt, es D Da-ant
des namiddaags den Maleitschen dieft
gedaan.

D. Pere-Den 21sten Cctober ben ik met Sinir
1Dirk de Ghein , en den E. Secretaris
ve 11ek

Andries Olofs, en den Krank-bezoekc rNa¬

nado-heAdriaan de Jongh, aan booit voyn

Fluic-schip de Helena gegaan, em onze
reize naar Manaco te zervorder en , e n

hebbe op die reize alle Sondagei, den Pre-
dikdienst wel waargenomti

Novem-Den 6den zyn wy op Manado al te za-
er

men wel en gezend gearriveert

Den esten dito behho ile voormiddlags Trne
den Duitsclien Predikdienst verrigt e 1n verrich-

ting al¬twee perzoonen getrouwd, en des nacr
11middags den Maleitschen dienst gedaan

en zes kinderen gedoopt.

Den 9den dito hebben wy de school¬ B vin d

de shoogevisiteert, die wy in een redelyken si 70
KOrK,hebben bevonden, de oude luiden en 7o
hicr re¬

wassene hebben wy in de fondamenten de delyk

Christelyke religie onderzogt, die mter en¬

deels goede beginzesen van ce Iennisst
Godts betoonden te hebben, lelben ook de

zelve ernstlyken aangemaand , ie1 ncslig¬
heit in die dingen, die God den Hecic, ea
hunne cigene zaligheit, betreffen. Wey heb-
ben ook den Krank- bezoeker , Adriaan

de Jong, erde de Schoolmeesters, de
kerk- order voorgeleezen , ende ter hand

gesteld, en tot vlytigheit in hunnen dienst
ver maant

Den i1den dito zyn wy wederem t'zeil

gegaan, om onze reize naar Sangir te ver-
vorderen.

Komt opDen 23sten dito zyn wy op het eilanc
t eilandSangir in de Negry Taroena al te zamen

Sangir.
gelukkig en gezond gearriveert , en heb¬
ben op den zosten dito aldaar gepredikt
en eenendertig kinderen, en acht volwas-
senen, aldaar gedoopt

Den 2den December hebben wy in de Decem-
Negry Taroena de schoole bezigtigh, en ber.
daar in bevonden honderd vyftig kinderen,

em



1I
Fol. 401

LAIRACT SCHETSE
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Meesters. Ledematen. Catechisanten. Predikatien door zyn Eerw.Eilanden. Dorpen. Kerken. Schoolen. School-kinderen. Gedoopte kinderen. G-doopte bejaarden.
gedaan van den 13den Sep-
tember tot den ryden

November.

OebiOebi
Benjamin de Li-)-
ma had hier ge- J6 vrouwen.

2 Batsjan2Batsjan Laboewa. 10 legen van 11. Ju- 4 mans.
ny 1665.

(1 Joannes Pais van
6. April 1667. F14 vrouwen.2 Makjan 2Makjan 8 2
vervangen door 4 mans

Jacob Païs.

Domingos Piris )(1
vertrok vervan-

gen door Bas-5 Maleyo 8Ternate I Maleyo. 1 slegt. I2
tiaan.

Ondermeester

Henrik Tehoe.

Tidore ICorpl. 4 Soldten.

sI Henrik Sybrandsz. )
Ondermeester sz2 vrouwen.3 Manado 65Manado 25 16
Jan Adamsz. van mans.Tagulanda.

30 vrouwen.25 1 David Jacobsz. Tagulanda ITagulanda 50dog15 verschen. 301 a
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In ’t jaar

1677.

Janua

rius.

A

1676. en waren de absenten, volgens de getuige-
Zyne be nisse des Konings van Taroena, ende des
vinding Schoolmeesters, ook nog wel zo veel.
van de In deeze schoole was niet een Cate-
schoole chismus te vinden, daar was ook niet een
OpT.

discipel, die daar eenige kennisse van had-roena, er
Calon- de , om een vraage daar uit te beantwoor-
gan. den. Daar waren noch zommige Aldegon¬

des Vraag-boeken, die veele noch redelyken
wel wisten te beantwoorden; ook waren
daar zommige Geneses, en Caspari Wil
tens, daar in de kinderen leerden leezen
en veele daar in redelyken hadden toegeno¬
men, veele konden de Gebeden, ende de
vyf Hoofdstukken der Christelyke Reli
gie van buiten

Den 5den dito hebbe ik in de Negry
Calongan ( welke Negry mede onder den
Koning van Taroena behoort) gepredikt
achtien kinderen, en twintig volwassenen
gedoopt, en eenen meester Henrik Tehou
zynde een van de Schoolmeesters van Ta-

roena, aldaar tot ordinair Schoolmeester
gestelt, om aldaar de kerk- en school-
dienst als Schoolmeester te bedienen.

Den 6den dito heb ik weder op Taroen.

gepredikt, en vyftien kinderen gedoopt
In deeze Negry wvorden alle avonden de

Avond-gebeden gedaan, en zyn de kinde-
ren, en de volwassenen, in de Hoofd
stukken der Keligie onderweezen

Den yden dito zyn wy van Taroena
wederom aan boord gegaan om onze veize
naar Sjauw, en Tagulanda, voort te zet
ten ; dog alzoo wy, vermits contrarie sterke
wind en stroom, uit die Baei niet kosten

geraken ben ik den 13den dito (aan boord
des voormiddags gepredikt hehbende ) van
boord in de Negry Taroena gegaan, en
heb des namiddags aldaar in het Maleits

gepredikt en vier kinderen gedoopt, en
vy zyn den zelfden dito des avonds de
voornoemde Baci uitgelaveert , om onze
reize en commissie op Sjauw en Tagu-
landa , te vervorderen; maar alzoo w
contrarie vinden en stroom kregen, zyn wy
buiten het eiland Sangir, omgedreven
konden ook naderhand geene van de voor-
noemde cilanden (overmits de harde en ster-

ke contrarie stroomen) aandoen ofte bezei¬
len, maar zyn verre afgedreven tot bykans
aan Miau toe , en na veel mociten en
zukkelen, niet zonder gebrek van kost
zyn wy door de straat van Lembe geraakt,

ende den 3den January in ’t jaar 1677. we¬
der op Manado gearriveert.

Den 1oden dito hebbe ik op Manade
des voormiddaags Duits, en des namiddag.
Maleits gepredikt.

Den 15den hebben de polityke Commis-

sarissen een Coracor naar Sjauw afgevaar
digt, om den brief van den Agtb. Heei
Gouverneur Anthoni Hurdt aan den

Spaanschen Kapiteim aldaar te behandigen,
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en rescriptie daar op te verwachten. By

deeze gelegenheit hebbe ik (alzoo ik zelve
doen ter tyd niet wel te pas was ) den Krank

bezoeker, Adriaan de Jong, en meester
Henrik Sybrandtzen, mede naar Tagu
landa overgezonden, om naar den staat der
kerken en schoolen aldaar te verneemen
en my pertinent rapport daar van te doen

die den isten February weder op Manadc
zyn gearriveert, ons te kennen gevende

dat de kerken en schoolen op Tagulanda
gants en ten eenemaal vervallen waren, en

dat op Minanga, zedert het vertrek van
zalr. D. Montanus, en op Tagulanda nu
in den tyd van twee maanden, geheel geen
kerk- of school-dienst en was gepleegt,
noch eenige openbare Gebeden ofte kerken-
oeffeningen gedaan, gelyk uit de schrifte-
lyke rapporten, en ’t dag-register kan ge-
zien worden. De reden is, om dat beide de
schoolmeesters vreesden te zullen vermoort
woyden

Ik ben derhalven te rade geworden, mei
een Coracor naar Tagulanda over te schep¬
pen , om den vervallen staat van de kerk en

schoolen (zo veel my doenlyk is, te her-
stellen

Den 8sten February hebbe ik met mee
ster Henrik Sybrangzen met een Coracor
van Manado naar T’agulanda onze reize
aangevangen, en zyn wy den 12den dito

naar veel moeiten, en niet zonder grooi
perykel van te zullen vergaan, op Ta-
gulanda aangekomen, gingen noch op dien
zelsden dito in de schoole, alwaar wy den

Schoolmeester met elf kinderen hebben
gevonden.

Den 13den dito hebhen wy de inwoon-
ders door den Maronhi laten aanzeggen3
dat zy des anderen daags, zynde Sondag.
alle te zamen zouden in de kerke komen,
om de predikatie van Gods Woord aan te
hooren, en hunne kinderen ten doop te
brengen; hebben ook aen zelfden dito de
schoole wederom bezigtigt en daar in
tweeent wintig kinderen bevonden, die
gants weinig op de vraagstukken van de

Religie wisten te antwoorden.
Den 14den hebbe ik den Godsdienst op

Tagulanda verrigt, en vierenvyftig kin
deren gedoopt, de kerke was gepropt vo
menschen; ik hebbe hun, na de prédikatie
aangezegt, dat zy des Woensdaags daar
aan wederom zouden in de kerke komen.
om Gods Woord aan te hooren, en dat zy
de reste van hunne ongedoopte kinderen zou-
den ten doop brengen.

Den 15den hebbe ik met den Substituit
Koning ofte President, ende zynen raad

vergaderinge gehouden, en hun afgevraagd,
hoe en wat de oorzake was van het deerlyke
vervallen der kerken en schoolen, en van

den waaren Godsdienst, 't welk was regel¬
regt strydende tegen het accoord, en ver-

bondtEe e 2
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bondt tusschen de E. E. Agtb. Compagnie
en de voorige Koningen opgerigt, als ook
tegen hunne eigene beloften, noch laastmaal
aan zalr. D. Montanus gedaan; hun met
eenen voor oogen stellende die schrikkelyke zoo
tydelyke als eeuwige oordeelen en straffen, die
zy zekerlyk daar over hadden te verwagten.
Hier op bleven zy staan als verstomd.
Daar na gaf de oude Goegoegoe tot ant¬
woord, dat de voorgaande Koningen, ende
zy zelve, den Godsdienst en schoolen wel
hadden gehandhaaft, ende den inwoonderen

met goede exempelen waren voorgegaan;
dat ook deeze tegenwoordige Koning, ofte
President , zyn devoir wel badde aange¬
wend, ende gaarne zoude den welstand der
kerken en schoolen zien; maar dat eenige
zyner Officieren, als ook zyne onderzaaten,

hem niet naar behooren wilden gehoorzamen,
en dat zy derhalven wel bertelyke wenschien.
dat hun van de E. E. Agtb. Compagnie
een Sergeant met eenige Hollandsche Sol-
daten mogten toegezonden werden, om al-
daar te resideeren, dat als dan de rebelli-
gen beter in dwang gehouden, en zy tegen
bunne nabuurige vyanden te beter beschermt

zouden zyn.
Zy verhaalden insgelyx, hoe op den aden

July, in’t jaar 1676, de Koning van
Sjauw met zyn Hongi op Tagulandage¬

komen, ende aldaar twaalf aagen op de

reede verbleven was. Eischende van de

Tagulanders omtrent honderd Slaaven,
en als by daar quam te arriveeren , dat zy
hem zouden brengen Hoenders, Rys
Toebak, Pinang , Sagueer, &amp;c. , en

dat zy hem zouden erkennen voor bunnen
Heere ; waar op zy hem tot antwoord
gaven, geenzins, dewyl zy anders geenen
Heer erkenden als de E. E. Compagnie,
waar op de Sergiant van de Spanjaarts
antwoordde, indien zy de voornoemde Slaa-
ven niet en wilden geven, en den Koning
van Sjauw niet en wilden voor hunnen Heer

erkennen, dat by last hadde van zyn opper-
hooft, dat zy niet weder zouden naar

Sjauw keeren, al zouden zy alle dood-ge¬
slagen worden; waar op de President met
zyn Babatos sweegen; doch meester Andries

antwoordde: Gy, Sergeant, zegt, datgy
zulk een order hebt von uwen Kapitein, gy
kundt zo lange blyven tot dat gy alle de moord
sleekt; doch wy zullen u niet zo veel geeven
als een muis, voor ende aleer dat wy andere
order hebben van de Compagnie.

Ik hebbe hen wederom gevraagt, waarom
zy niet in hunne Negry op Pehe gingen
woonen, gelyk zy aan D. Montanus belooft
hadden. Zy antwoordden, dat zy, aldaar
by malkanderen in eene Negry woonende,
hun eiland, ende haven, van roovers, en
vyanden van andere plaatzen, niet en

zouden konnen bewaren, en dienvolgens
hun land heel onvry zoude zyn, en dat

U EK S
D. Montanus hun hadde belooft, eenige
quantiteit bus-poeder, en kogels te zullen
verschaffen, om zich in de Negry te ver-
weeren, maar dat by zyn beloften niet was

nagekomen.
Ik hebbe hun afgevraagt, of zy de Agib.

Compagnie ook wilden getrouw en gehoor¬
zaam biyven in allen deelen, en inzonder-
heit den Godsdienst, kerk, en schoolen

wederom oprègien, en hanthaven, valgens
accoort, ’t welk hun voorgaande Koning
Anthoni Bapeas, met de Agtb. Com-
pagnie badde opgeregt.

Zy gaven tot answoord, dat zy de Com-
pagnie wilden getrouw blyven in eeuwig-
heit, den Godsdienst wederom opregten,
en de schoolen herstellen , zo veel hun
eenigzins doenlyk zoude zyn , en dat zy ook
de belpende hand van de E. E. Agtb.
Compagnie verzogten, op dat zy de re-

bellen, ende baare nabuurige vyanden, ge-
noegzamen wederstant zouden konnen bie¬
den.

Ik hebbe hun weder afgevraagt, of zy
ook iets tegens hunne Schoolmeesters hadden
in te brengen, en of zy ook eenig misniegen
in een van beiden hadden.

Zy antwoordden dat zy in meester An-
dries Fortados volkomen goed genoegen bad¬
den. Aangaande meester David Jacobus

daar waren voor dezen wel eenige quade
geruchten door valsche tongen van uit-
gestroit; maar dat zy de zaake nu naauwer
hadden onderzocht, en alles bevonden leugens

te zyn, en dienvolgens nu met hem verge¬
noegt waren.

Ook hebbe ik meester Andries Fortados

afgevraagt of by deeze vergaderinge ook
ietwes voor te dragen hadde, en of ny ook
op iemand misnoegen hadde

Hy gaf tot aniwoord, dat by in niemand,
groot ofte klein, misnoegen hadden, dan al-
leene in den perzoon genaamt Abdul, zynde
een vriend ofte bloed-vervent van den Ko-

ning var Sjauw, woonende op het eiland
Tagulanda, die hem hadde willen laten
vermoorden , waar toe deeze Abdul alrcede

de waardye van een halve Slaave aan ande-

ren hadde gepresenteert, waar over hy
zeer ontrust was, en zyn schoole niet hadde

derven waarnemen gelyk de voornoemde
Abdul zelver in den vollen raad hadde be¬

kend, met byvoeginge van dreigementen
aan die van den raad.

Zo hebbe ik ook de Schoolmeesters tot

naarstigheit en yver in hunne kerk- en
school-diensten vermaand, en hun die zel-

ve wederom aanbevoolen, en meester Da-

vid Jacobus wederom naar Minanga toe-
gezonden, en de opper-hoofden vermaand
naerstige opzigt op de Schoolmeesters te
nemen , en hen in hunnen dienst te handbha-
ven ; t welk zy belooft hebben te zullen
doen.

Den

1677.
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Sen tyden dito, op Woonsdag, hebbe ik
wederom op Tagulanda gepredikt, en negen
kinderen gedoopt.

Den 22sten dito hebbe ik wederom gepre-
dikt, eenige kinderen gedoopt, en vier
paar perzoonen in den Houwelyken staat

bevelligt.
Ik hebbe ondertusschen alle dagen de

schoole bezogt, en de kinderen geexami-
neerd, die in myn aanweezen aldaar in een
redelyk getal vergaderden, en veele op myn

voorgestelde vragen redelyk wisten te ant¬

woorden, en zyn wy den zasten dito we-
derom met een Coracor van Tagulanda
vertrokken, ende den z6sten dito weder op
Manado gearriveert, en op den zysten dito
volgde ons noch cene Corracor van Tagu-
landa op Manado , ophehbende beide de
Goegoegoe ;, met noch eenige andere Offi-

cieren van Tagulanda; verzoekende van
den Vaandrig , en Opper-hoofdt van
Manado, dat zyn E. hun geliefde een

Sergeant met vier Soldaten mede te geven
om aldaar garnizoen te houden, ten einde
zy des Konings gezag over zyne onderza-
ten zouden helpen stabileeren.

Waar op de Vaandrager tot antwoordi
gaf , dat by daar geen commissie toe hadde
en dat zyn voorzaat Jochem Sipman daar

voor dezen Soldaten met een Corporaal
hadde geleidt, maar dat de Heer Franks
dezeive daar van daan hadde doen vertrek-

ker , daarom, byaldien zy een Sergeant mei

Soldaten begeerden, om op Tagulanda te
reslleeren , dat zy zulx op Ternate van

den E. Heer Gezaghebber ofte Gouver-
neur, die aldaar mogte zyn, ende het op-

per-gezag over deeze plaatzen hadde, moe-
sten verzoeken; gelyk zy dan ook zeiden

zulx te willen doen.

Deze President, ofte provisioneele Ko-

ning (zo het bleck) heeft weinig gezags
over zyn onderzaten, en een yder doet bier

onverbeurt , wat hem goeddunkt, en zy
leven als wilde menschen in allerhande

godloosheden en grouwelen, zonder ge-
straft te worden. Het staat wel te vermoe-
den, dat veele van deeze l’agulanders van

de Sjauwers, ende de Spaansche Paapen
tegens hunne Overheden gestyfd en opgerok

kend worden, met welke zy veeltyts ver-

keeren, en ommegaan
Daar wierden op Tagulanda op verschei¬

den plaatzen groote Nagcl-bomen gevon-
den, en hebben daar buiten allen twyffel nog
veele hier en daar in verborgene en niet wel

toegankelyke plaatzen , welke Nagelen zy

aaa de Spanjaarden op Sjauw beimelyken
weten te verkopen, alzoo de Sjauwers
hunne Nagel-bomen van Tagulanda eerst

gehaalt hebben.
Den 28sten February hebbe ik weder op

Manado voor- en namiddags den predik-
dienst waargenomen, gelyk ik voort alle

K N. 405E

Sondagen hebbe gedaan ; vernemende onder-
tusschen naarstelyk naar het leven en omme-
gang zo van de Hollandsche als Inland-

sche Christenen, waar onder ik veele ge-
breeken en grove zonden hebbe bevonden in
swang te gaan, als inzonderheit de zonden

van Hoererye, Concubinagie, Overspel,
en Polygamie, bloed-schande, schrikke-
lyk vloeken, en lasteren van den name
Gods

Welke ik met alle kragt hebbe tegen¬
gegaan, zoo in ’t openhaar, als in ’t by-
zonder, met vermaanen, beslraffen, dreigen,
en met overtuigingen huns gemoeds uit Gods
Woord, zo dat ik door de medewerkinge
van Gods Geest, de luiden op een heel
anderen stel hebbe gekregen, waar door men

nu onder de Hollanders zodanig vloeken en

Godslasteren niet en hoort. De meeste heb-

ben hunne Byzitten getrouwt, en de anderen
hebben ze verlaten, zo dat zy nu als
Christenen beginnen te leeven, en neerstig
den Godsdienst oeffenen.

De Inlandsche Christenen komen ook

neerstiger tot het gehoor van Gods Woord,
ende de Catechizatién , belooven ook hunne

ongetrouwde Wyven , ofte Byzitten, te
zullen trouwen, en zich by eene vrouwe

te zullen houden , en de andere te verlaten,
en hebben ook zommige Alphoereezen het
Christendom aangenomen, en eenige laten
zich nog onderwyzen. Staat ook aan te
merken, dat Binangkal, Koning van Cau-
dipan, met alle zyn volk dus lange
Mahhommedaansch geweest zynde ,he

Christen geloof wil aannemen, hebbende
zelf met eenige van zyn Officieren, en a

zyn volk, in het gehoor van myn predikatien
en Maleitsen Godsdienst geweest, en al
een kerk, en een huis voor een School-

meester opgeregt verzoekende dat men hem
een goeden Schoolmeester wilde toezenden,
om hem, ende zyne onderzaten, in de
Chriltelyke Religie te onderwyzen, waar

over (gelyk hy ons heeft ontbhooden) de Paa
pen van Sjauw hem zeer gedreigi hebben,
zeggende , indien Binangkal de Inlandsche
ketterse Religie wilde aannemen, en niet
de Roomsch-Catholyke, dat zy de Kerke
zouden laten afbranden, hem insgelyx drei-
gende met den Koning van Sjauw , spre-
kende zeer lasterlyk van de Staten van
Holland, en de Agtb. Compagnie; niet
te min gaat Binangkal, Koning van Cau-

dipan , even sterk met zyn voornemen voort,
waar toe wy zyn E ook goeden moed, en
couragie hebben ingestampt

Den 23sten hebbe ik wederom als voren
den Godsdienst in de Kerke gedaan,en

myn afscheit van de gemeente genomen. en

toen aan den Eerw. D. Zacharias Caheing
die als ordinaris Predikant en opziender
der Manadische kerken gestelt, en veror-

dineert is, de bezorginge van de kerkelyke
zaa-Ece 3
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zaaken, ende den waaren zuiveren Gods- predik-diensten naar myn vermogen waar- 1677.
dienst aanbevolen. genomen verscheide kinderen en volwasse-

Ik ben den 2asten des avonds aan boord nen gedoopt, menigmaal de schoole ge-
van het Jagt Boero gegaan, om myn keer visiteert, de leeden der gemeinte gecate-
weder naar Ternate, en van daar na chizeert, en zoo menigmaal, als ik tyd
Amboina te nemen. hadde, den eenen voor, ende den anderen

na , stiptelyk in hunne huizen bezogt.Den gden Juny, op Pinxter-avond, zyn
’t welk ik zag hen zeer aangenaam te zynwy wederom op de reede van Maleyo ge-

Den isten hebbe ik weder des voyrmid- Augustus.arriveert, hebben ons anker geworgen, en
dags den Duitschen, ende des namiddagszyn aan land gegaan.
den Maleitschen dienst gedaan, ende mynDen 6den, op Pinxter-dag, hebbe ik des
afscheit van de gemeinte genomen.voormiddaags den Hollandschen, ende des

Den aden dito heeft de Agtb. Heernamiddags den Maleitschen predik-dienst
Gouverneur Padbrugge met zyn ganschenwaargenomen.

Raad , ende den geheelen Kerken-raad, myDen oden hebbe ik den Kerken-raad by
uitgeleide gedaan uit de Fortresse Orangiemalkander laten roepen, waar in wy tot
tot aan het buiten bolwerk, alwaar de voor-Ouderlingen hebben verkoren in de plaats

schreven Heer Gouverneur, en Kapiteinvan meester Anthoni Kramers, Pieter
Sweerius, na veele onderlinge heil- enTitus, en in plaats van Johan Lopis,
zegen-wenschingen , hun afscheit van myJohan Fransen. Tot Diaconen in plaats
hebben genomen, ende de reste met my in devan Pieter Titus, Andries Kors, en in
Boot stappende, bragien my op het Jagtplaats van Jan Fransen, Dirk van Klee-
Boero, alwaar wy ons behoorlyk afscheitverskerken.
van malkanderen hebben genomen.Den 13den dito hebbe ik des voor- en

ZyneDen 15den bebbe ik op Batsjan des voornamiddags naar de prédikatiën de verkooren
verrichmiddags in ’t Nederlands, en des namiddag.Ouderlingen ende Diaconen naamen van
ting opin 't Maleits gepredikt, en een kind geden predik-stoel afgeleezen, en het bedienen
Batsjan.

des H. Avondmaals verkondigt doopt, en ben den zelfden dag weder
Den zosten hebbe ik weder als vooren scheep gegaan.

der Ouderlingen en Diaconen naamen af-
geleezen, ende de bedieninge des Hoogwaar- Onderstond

digen Avondmaals verkondigt, en vorders
de nieuwverkooren Ouderlingen ende Dia- G. Peregrinus.
conen in hunnen dienst bevestigd.

Men ziet uii dit Kerkelyk vertoogDen 21sten, 22sten, en 23sten hebbe ik
weder, wat deze Heer op dien togt alenmet beide de Ouderlingen Jan Fransen,
geleden, in wat staat hy de kerke daarPieter Titus de leeden der gemeinte bezogt.
alomme bevonden, en wat hy met zynen hen tot het gebruik van des Heeren H

Avondmaal genoodigd, en aangemaant. continueel prediken in het Neerduits, en
Den 2ysten, op Vrydag, hebbe ik de Maleits, met zyn gestadig vermaanen,

proef- en voorbereidings-predikatie, des leeren, en bezoeken van deze swakke
voormiddags in 't Hollandsch, en des na- naam-Christenen, egter in dien korten
middags in 't Maleits gedaan, en vyftien tyd al gevordert heeft, dat van meer ge-
nieuwe Ledematen in de gemeinte aange¬ volg zou geweest zyn, zoo men daar

wat meer Taalkundige Predikanten opnomen.
Den zysten hebbe ik het Heilig Hoog- een en den zelven tyd gehad had, daar

waardige Avondmaal, zo in het Duits, ’er noit meer , dan twee te gelyk ge-
weest zyn.als in het Maleits, aan de gemeinte bediend.

Ik hebbe alle de volgende Sondagen in Ik heb hier by ook een kort Schetsje
de maand van July des voormiddags in het van deze visite van D. Peregrinus, even
Duits, en des namiddags in het Maleits de als dat van D. Montanus, gevoegt. x.

ELFDE HOOFDSTUK.

Durant in dit jaar op een tocht herwaards overleden. D. Burenus in ’t jaar
D. 1676. berwaards gezonden. D. Caheing in ’t jaar 1677. p Manado gelegt
D. Peregrinus weer in Amboina. D. van der Sluis in ’t jaar 1678. herwaards gezon¬
den. In’t jaar 1680. D. de Leeuw, en D. Caheing na Amboina gezonden.
D. Stumphius. In’t jaar 1683. predikt D. de Leeuw Sangireesch. D. van der
Sluis in ’t jaar 1684. na Amboina. D. Hek komt met D. de Leeuw zamen Welke
laatste door den Heer Padbrugge niet zeer bemint wort. Verder aanmerking van den

Schry-
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Schryver over beide deze Heeren. Lof van D. de Leeuw, en zyne agting by haar
Edelheden. D. Hek ’; onvoorzigtigheden. In’t jaar 1688. D. Cammiga bier ge-
plaatst. D. Hek buiten bediening verzonden. Zyne jammerklagten op Batavia. De
Krank-bezoeker Bertram in ’t jaar 1684. op Batavia. D. de Leeuw komt als wettig

Prcdikant van hier op Batavia. Verder verhaal van de handelingen met D. de Leeuw
en D. Hek Hun beider vertrek na ’t vaderland in dit jaar. Aanmerkingen van den
Schryver over de behandelingen van haar Edelheden en den Kerken-raad op Batavia,
omtrent D. de Leeuw. Zommigen laten zich te veel aan de gunst der Grooten, en te
weinig aan ’t recht van een verongelykten broeder, gelegen leggen. Groot onderscheid
tusschen ’t gedrag, en de diensten, van D. de Leeuw, en van D. Hek. D. Hek
beschreven. Brief van den Kerken-raad van Batavia aan D. Hek , in’t jaar 1687.
Vergelyking van beider gedrag in ’t vaderland.

Den 16den December dezes jaars or-N de maand October vertrok ook
donneerden haar Edelheden D. Job. Fre-herwaards met den Heer Commis-

dericus Stumpbius wel herwaards , dogsaris, Antoni Hurdt, de Predikant,
men zond hem daar na elders.Petrus Durant, uit Amboina (ge¬*

In’t jaar 1683. zie ik, dat D. delyk wy dat ook uit het rapport van
Leeuw (de eenigste die dit gedaan heeft,D. Peregrinus zagen) maar die Heer
en waar over hy in’t jaar 1685. of ’t jaarquam den 8sten December, by zyn te
1686. ook op een byzondere wyze inrug-reize na Amboina, omtrent Boero
soldye, zoo ik meine tot honderd twin-te sterven; behalven dat hy tot de kerk

tig gulden toe ter maand, verhoogtvan Ternate geen betrekking, en alleen
wierd al Sangirees predikte.den voornoemden Heer Commissaris ver

D. van der Sluis bleef daar nog byzeld had.
hem tot het jaar 1684, quam den 2osterDen 16den December in ’t jaar 1676.
Maart weder in Amboina, van waar inwierd D. Jacobus Burenus by haar Edel-
April de Predikant Mattheus Hek herheden herwaards geordonneerd, en zou
waards vertrok.ook Zacharias Caheing, na zyn Perem-

Dus lagen hier D. D. de Leeuw, enptoirexamen herwaards gezonden werden.
Hek te zamen van ’t jaar 1684, en zooWaar D. de Large vervaren zy, blykt
vervolgens, beide aan ’t Kasteel, hoewelmy nergens; maar wel, dat D. Burenus
de Leeuw meest altyd met visiteren derin ’t jaar 1677. hier gekomen, en ook
buiten-kerken, die nu al wakker aange-waarschynelyk in dit jaar hier overle-
groeit waren, bezig was.den zy.

Hy wierd van den Heer PadbruggeCaheing, den gden Maart in Am-D.
niet zeer bemint; en vermits zyn Eerwboina Predikant geworden zynde, ver-
by ’t waarnemen van zyn dienst op detrok van daar den 1gden herwaards, en
buiten-Comptoiren, nu en dan wel eenwierd, na zyn komst, op Manado ge
voordeeltje ’t zy met Caret , Vogel-plaatst, daar hy, volgens ’t geen ons uit
nesjes, &amp;c. ( zonder de Compagnie, ofD. Peregrinus rapport blykt, den 23sten
iemand daar by te benadeelen) deed, datMai dezes jaars reeds lag; waar na D.
zekerlyk eene geringe vergelding voor alPeregrinus in Augustus weer in Amboina

Nzynie extraordinaire moeite, Taalkunde,gekomen is.
en neerstigheit was, zoo wierd hem datDen ieden en 2osten December vond
niet alleen van dien Heer, en veel ande-men op Batavia goed, D. Carolus Man¬
ren, benyd, maar men gaf zyn Eerw. ookteau heiwaards te zenden; dog hy wei-
een zeer quaden naam, als of hy meergerde dit; maar in ’t jaar 1678. wierd de
werk van zyn negotièren, dan van zynenPredikant, Cornelius van der Sluis, na
dienst, maakte; en ik vind in de in-dat hy den Bsten April in Amboina Per-
structie, door den Heer Padbrugge aanemptoir geexamineert was , den isten
zynen vervanger den Heer Lobs gelaten,Juny herwaards gezonden.
een passagie ten laste van een PredikantDen 19den December, in’t jaar 1678.
zonder naam (’t geen niemand dan dezebleck by ’t schryven uit Ternate aan die

zyn kan) waar by hy verdagt gemaakt,van Batavia, dat hier een groote deure
en te boek gestelt word, als een man,voor het Christendom (zo men zeide)
die, na dat hy den Koning van Mange-geopent was, weshalven zy daar om nog
nitoe, Takineta genaamt, na verscheidedrie Predikanten verzogten.
dingen, of hy die te koop had, en ookDen Ssten January, in ’t jaar 1680,
eindelyk na eenige onegaele Goudewierd D. Cornelius de Leeuw door haar
knoopiens , die hy aan zyn wambaisEdelheden van Batavia herwaards geor-
droeg, gevraagt had, van dien Koningdonneeerd, en gezonden; in welk zelve
als een, die al te zeer een anders goedjaar den 16den Juny D. Caheing van hier
begeerde , gevraagd wierd, wat diena Amboina vertrok.
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woorden van Paulus: Gy en zult niet be¬
geeren, zeggen wilden; een vraag, die
ik noit gelooven zal, dat die Koning,
die daar als zeer zedig beschreven wierd,
aan een Predikant (al had hy schoon al
die groote swakheit, van’t zyne waarlyk
te begeeren) gedaan heeft, om dat dit
met de agting, die de inlander voor een
Predikant heeft, en nog veel minder met
zyne gewoone eerbied, en onderwerping
aan zyn meerdere in ’t gemein, overeen
komt; maar dit wil ik wel gelooven
dat de nyd der Grooten, en hun qualyk
spreken van dezen man, veel aanleiding
tot het quaadspreken en schryven, zoo
van dezen Heer de Leeuw, als van andere
Predikanten, zonder dat zy dit egter
verdienden, gegeven heeft; al 't welke
wy den een en den ander, als zeer on-
kundig, hoe zwaar de dienst van een
wakker Predikant is, van herten ver-
geven.

Hier en daar in die instructie zyn ook
klare blyken, dat zyn Ed., die niet zeer
sterk voor het voortzetten van den Gods-

dienst, maar sterk voor de menagie was,
het werk der bekeering aldaar, en den
yver van dezen man, om dit voort te
zetten, niet zeer goed keurde, meinende

het vry beter te zyn, dat dit van de

Leeraars (waar mede hy niemand, dan
D. de Leeuw, meinen kon) zoo sterk
niet wierd voortgezet. Meer eer zou

het den Heer Padbrugge geweest zyn.
dien Heer wat meer, dan wel geschiec
is, de behulpzame hand te bieden, hem
wat minder te benyden, en ook wat
minder onnoodige menagien, vooral op
t kerkelyke, te zoeken: want na allen
schyn is het dien Heer veel grooter doorn
in zyn hert, dan zyn vervanger, geweest,
te zien, dat D. de Leeuw een veel groo-

ter getal van leerlingen, dan wel andere

Predikanten, gehad heeft, om welkt
bequaam te maken tot het waarnemen
der kerken en schoolen op deze en gene
dorpen der buiten-eilanden , hy voor
ieder leerling (die met 'er tyd tot zever
stuks aangegroeit zyn) drie Ryksdaal-
ders ’s maands plag te trekken

Het is te gelooven, dat deze Heer

de Leeuw, nevens andere menschen, en
Predikanten, zyne gebreken zal gehad
hebben; ook keure ik 't vlak af, dat
een Predikant zich met den koophandel,
of zaaken buiten zyn bediening , be
moeid; maar dit is ook zeker, dat het
een zeer Taalkundig, bequaam, en neer
stig man geweest is, en dat 'er geer
zwaarder werk voor een Predikant in
Indien, dan deze Ternataansche kerk
en schoolvisite, en geen langduriger,
gevaarlyker, nog van meer onkosten voor
hem, ergens in Indien my bekent is.

UKS E

Verdient nu zulk een man, die alle-
eerst zulk een vreemde Taal, als de
Sangireesche, leerde, niet wat meer
als een andere ’t ls waar, dat hy, be-
halven zyn wedde van honderd twintig
gulden ter maand, en behalven zyne
buiten- voordeelen , twee lasten Ryst,

en dit voornoemd leerlingen-geld, meer
dan andere Predikanten dier plaatze, trok;
maar ik zeg, dat dit op verre na de

buiten-gewoone onkosten van die reis
niet heeft konnen goed maken.

En hoewel de Heer Padbrugge caar
niet sterk voor was, het blykt, aat haar

Edelheden dit in dien Predikant vry hoo-
ger, dan zyn Ed., geacht hebben, ge-
lyk zy hem ook den eersten van al de

buiten Predikanten honderd twintig gul-
den om de Oost ter maand, ier beoo-

ning van zynen yver gegeven hebben
Ook heugt my nog zeer wel, dat il
den Heer, Maarten Pit, ordin ris Raac
van India, met veel lof in dezer voegen
over zyn Eerw. heb hooren spreken ;
en uit zekeren togt in ’t jaar 1689.
door den Vaandrig David Haak na de
Noorder-eilanden gedaan, blykt my, dat
hy ook de eerstegeweest is, die opce Ta-
alautsche eilanden een meester gelegt heeft.

Het ware maar te wenschen geweest,
dat die Heer in die zware hier op ge-
volgde geschillen met D. Hek, en meer

andere moeselykheden, daar uit gesprio-
ten, niet ware ingewikkelt geweest
zoo zou die kerk zekerlyk nog veel
vrugten van zyn Eerw. yver, en arheid,
hebben konnen plukken ; daar onder-

tusschen deze geschillen veel aanlding
tot verderf van den Heer Landvoogd
Thim, en van beide deze Prcdikanten

gegeven, behalven dat zy hunnen ver-

deren dienst aldaar vrugteloos en van een
zeer slegten reuk gemaakt hebben

Deze geschillen namen in ’t jaar 1686.
en ’t jaar 1687. (zo in Decenber des

laatsten jaars op Batavia bleck) hun begin.
D. Hek, die jaloers was over ’t groofer
inkomen van D. de Leeuw en over de

grooter gunst, die de Heer Landvoogd
Thim zyn Eerw. meer, dan hem, toe-
droeg, gaf hier de eerste aanleiding toe,
zonder dat hy aanmerkte, dat de dienst
van D. de Leeuw wel tienmaal 20 zwaar
als de zyne, was, en dat hy dierhalven
ook veel meer, dan hy , verdiende.
Dit ging zoo verre in dezen man (die
om dit zelve gebrek met veel stank uit

Amboina gescheiden was) dat men ge-
noodzaakt was hem den Predik-stoel te

verbieden , waar op dan (zoo uit de
resolutie van den 11den December te Ba-
tavia bleek ) hun beider verzoek, om ten

eersten te mogen na ’t vaderland vertrek-
ken, quam te volgen.
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Naderhand ging D. Iyek ’s bitterheit1663.
D. Hek ’s van geest tegen zyenn medebroeder zoo
onvoor verre, dat hy D. de Leeuw, zelf, terwyl
zigtig. hy in ’t midden van zyn prediken was,
heden niet ongeschonden kon laten, en hem

zoodanig ontroerde, en stoorde, dat men

genoodzaakt was hem ook in het toeko-

mende te verbieden, in de kerk te komen

Hy zat 'er dan buiten; maar zoo zot,
wangelatig, en driftig, als hy zich in de
kerk verscheide maalen aangesteld had,
stelde hy zich ook in ’t gezigt van allen
daar buiten aan , weshalven men dezen al

te driftigen man , wiens aart altyd
geweest is vry woelagtig, zeer on-
rustig, en gedurig met iemand in geschi
te wezen, om verdere onheilen voor te

komen, ook van daar weeren moest
Zoo ras men van dit hun twistig levenIn ’t jaar

opBatavia kennis gekregen had, vond1688. D

Cammi men den Ssten January in ’t jaar 1688
ga hier goed, hen beiden op te ontbieden; en
geplaatst

D. Gellius Cammiga derwaards te zenden,

die den zden February daar na toe
vertrok.

Ondertusschen wierd D. Hek voorafD. Hek
buiten bediening over Amboina, daar hibuiten

bedienins in April quam, uit Ternate gezonden;
verzon- alwaar hy toen ’t Sacrament des Doops

den.
(even als of by nog in bediening was

ook eens bediend heeft; dog de Heer de
Haas waarschoude de brocderen Predi-

kanten tydelyk hier af, en dus beletten
zy , dat hy dit meer deed, en zich
nu daar toe niet bevoegd zynde, niet

nog verder vergreep ; waar op hy, na
verblyf van maar eenige dagen in Amboi-
na, na Batavia vertrok; daar hy in Juny
in Kerken-rade verscheen, verzoekende
te mogen weten, of men, uit kragt van

zyn schorssing in Ternate, hem als ge
heel buiten den dienst aanmerkte. Men

vraagde hem, of hy van zyn schorssing
in Ternate ontheft was, en of hy in
Amboina, of op de reize, gepredikt had.

Hy zeide, dat hy in Amboina, met
toestaan van D. vander Sluis, in de Ma.
leitsche kerk eens gedoopt, en ook on-

derweeg op de reis van Ternate na
Amboina gepredikt, en de Morgen- en
Avond-Gebeden gedaan had; dog dat hy
dit alles tegen de daar omtrent te voren
genomene resolutie van den Landvoogd,
en den Raad aldaar, die verklaarden hier
van onbewust geweest te zyn, verrigt
hadt; maar dat hy van Amboina tot
Batavia (waarschynelyk door voorzorge
van den Heer Landvoogd de Haas) geen
openbaren dienst gedaan had, alzoo de
Schipper hem dit niet wilde (ja volgens
zyn last niet konde) toelaten, aangezien
het voor een zoort van ongehoorzaamheit

gerekend wierd, zoo iemand, diens gagie
afgeschreven is, prediken wil.
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Men zeide hem op dit zyn eigen ver
toog, dat men hem wel degelyk voor
geschorst hield, en dat hy zich dierhal-
ven van alle de deelen van zyn dienst, tot
nader berigt uit Ternate te onthouden
had, waar uit dan blykt, dat zulk een

niet prediken mogt.
Den 27sten December verscheen hy

weder in de vergadering met een wyd-
luftig en jammerlyk geklag over de
smaadheden, en vervolgingen, hem in
Ternate aangedaan, daar byvoegende,

dat deze vergadering de hand aan zyn
vyanden scheen te houden, en smerte
tot zyn smerte te voegen, ja een loodje
'er op te leggen, dewyl zy hem beide
van zyne bediening, en ’t H. Avond-

maal, afhielden; weshalven hy verzogt
te weten, wat zy nu omtrent hem doen,
en of zy zyn zaak te regt brengen, en
hem herstellen zouden, of niet: En in

gevalle van neen, zo betuigde hy, dat,
zoo hy naderhand weder op een buiten-
plaats quam te leggen, hy noit meer met
de zelve by zoodanige voorvallen Cor-
responderen, of zyn klagten aan hunne
Eerw. meer doen zou, alzoo hy nu zag,
dat het hem tog niet hielp.

De vergadering, schoon met medely-
den over zynen toestand geraakt, om
dat hy zich, wegens D. de Leeuw ’s ag
terblyven, niet verant woorden kon, vond
goed hem egter nog in dien staat te laten.
hem klaar de onregtvaardigheit van zyne
beschuldiging, en hun onvermogen van

anders te konnen handelen, aantoonende
Hy verzogt ook zyne overgezondene

papieren , alzoo hem die geweldelyk
volgens zyn zeggen) ontrooft waren,
weder, waar af hem de Copye toegestaan
wierd.

Den 17den January, in’t jaar 1689
verscheen de Krank-bezoeker, Koenraa-

Bertram, van hier op Bataria, een man
die zeer breed van den yver der Christe

nen op de Noorder-eilanden, die hy
kerkelyk gevisiteert had, dog zonder
waarheit, gelyk blyken zal, opgaf

Den 1sten Augustus verscheen D. Hek

veder in de vergadering, ernstig de ver-
nietiging van de resolutien van den 14den
Juny, en van den 27sten December des
voorleden jaars, tegen hem genomen,
verzoekende, of dat hy anders (’t geen
hy nu nog, om hunne zwakheit te ge-
moet te komen, niet gedaan had) tegen
hen zou moeten protesteren. Men zei
hem hier op, dat men hem onmogelyk
van zyn Censure, voor dat D. de Leeuw
hier was, ontheffen, dog dat hy, tegen
den tyd des Avondmaals, om weder toe-

gelaten te werden, spreken kon; raden-
de hem nog wat geduld te hebben.
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Ondertusschen verscheen D. de Leeuw

den 15den Augustus met behoorlyke be-
scheiden in vergadering, waar op hy
erkent wierd.

Den 19den September verzoge D. Hek
dat zyn zaak mogt werden afgedaan, en

hy weder tot den Predik-stoel toegelaten;
dog gelyk D. de Leeuw den 12den Sep-
tember geweigerd was ’t waarnemen var
den Maleitschen dienst, om dat haare
Edelheden hem opontboden hadden, en
buiten welke zy dit aan zyn Eerw. niet
konden toestaan, zoo antwoordde de

Kerken-raad D. Hek, dat zy zich voor
eerst nog by ’t vorig beslotene wegens
zynen Predik-dienst houden, en by de

naaste vergadering zien zouden zyn Eerw
met D. de Leeuw te verzoenen.

Zy verschenen dan den 22sten Septem-
ber wel in vergadering; maar vrugteloos.
alzoo zy malkanderen toen nog niet
verstaan konden; dog, den 26sten weër
verschenen zynde , betuigden zy nu te
zamen wel verzoend te zyn; dog D. de
Leeuw verzogt alleen nog zig zelven, we-
gens ’t gene D. Hek hem in de laatste ver-
gadering had te last gelegt, te mogen
zuiveren; waar op zy, dan verder in
vergadering verzoent wierden.

Op de vrage, of zy leedwezen betuig-
den wegens de ergernis aan hunne, er
andere gemeinten van Indien gegeven
antwoordden zy beiden, Ja ; waar or
D. Hck naderhand ten Avondmaal weer
schynt toegelaten te zyn. Hy verzogt
ook den 31sten October op zekere kerke-
lyke getuigenis van Ternate, weer tot
den Predik-dienst toegelaten te werden
en dat haar Eerw. dit voor hem by haar
Edelheden wilden verzoeken.

Ondertusschen hadden eenige Lede-
maten der Maleitsche gemeente een

smeek-schrift opgestelt, waar by zy den
Kerken-raad verzogten, dat, vermits zy
’t lage Maleits veel beter, dan dat hoogt
van D. Hodenpyl, verstaan konden, D.
de Leeuw in plaats van den overleden
D. Vosmaar hier in de Maleitsche gemein-
te mogt geplaatst werden. De vergade
ring, dit aan de Hooge Regering over
gegeven hebbende, kreeg daar op den
24sten October, by extract van den 18den
dito, dit antwoord, dat, aangezien D.

de Leeuw om zyn verlossing na ’t vader-
land, en D. Hek om zyn opkomst ver-
zogt had, haar Edelheden goedgevonden
hadden, hen, om hunnen ondragelyken
twist met geen andere gedagten op te

ontbieden, dan om hen na ’t vaderland
te zenden; dog dat haare Ed. Ed. zeer
verwonderd waren, hoe de vergadering,
onaangezien haar Eerw. eigen vertoog
en de daar op gevolgde dispositie van haar
Edelheden, aan D. de Leeuw zitting in
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haare vergadering hadden gegeven, en hoe
D. de Leeuw zich had durven verstouten
in 't Maleits te prediken, behalven dit
hoe zich ook eenige Ledematen haddlen
durven laten gebruiken, om by Requec
zyne plaatzing alhier te verzoeken.
Weshalven haar Ed. Ed. van den Kerken-

raad een net berigt vorderden, hoc haar
Eerw. de zaak dezer twee opontbodene
Predikanten nu aanmerkten, en of nu
hier door die groote ergernissen weg-
genomen waren, en of de Kerken-ra-d
zich by hunne verzoening nu voldaan
vond

De Kerken-raad gaf den yden Novem-
ber hier op tot antwoord, dat D. Hek
in dienst, eerst door de Regecring, en
daar na door den Kerken-raad van Ter-
aate, geschorst by hen gekomen zynde,
zy hem daarom geen zitplaats in hunne
vergadering gegeven hadden ; dog die
aan D. de Leeuw, als zynde met behoor-

lyke getuigenissen voor hun verschenen.

volgens de oude en algemeene order der
Hooge Regcering hadden toegestaan ;
maar , wat zyn prediken hier betrof.
dat hy nu en dan voor zyn zick leggen-
den zwager, D. Vosmaar zonder daar
van aan den Preses in der tyd kennis te

geven, gepredikt, en dat de vergade-
ring, na D. Vosmaar ’s dood, en op
uitdrukkelyk verzoek van D. de Leeuw-
om verder te prediken, hem dit, ten
tyde zy hier over met haar Ed. Ed. nader
gesproken , en der zelver goedvinden
hier omtrent zouden verstaan hebben
afgeslagen had, te meer, dewyl zy van
ter zyden verstonden, dat haar Edelhe-

den ’t verlieenen van zitting, aan zyn
Eerw. qualyk genomen hadden. Dar
ook de vergadering dat Request als on-
betamelyk (en geen wonder, alzoo zy
t’eenemaal voor ’t hoog Maleits is) aan-
gezien, en het daarom aan haar Ed. Ed.

overgelevert had.

Dat de vergadering D. Iyek op zyn
verzoek van ten Avondmaal te gaan, en
in zyn dienst hersteld te worden, 't eerste

tot D. de Leeuw 's komst uitgesteld, en

in opzigt van ’t laatste, hem na haar
Ed. Ed. gewezen had. Waar op D. de
Leeuw gekomen, en zy te zamen ver-
zoend zynde, beide weer ten Avondmaal
toegelaten waren.

Dat, schoon by die personele ver-
zoening de ergernis openbaar was, egter
hier by niet alle openbare en schandaleuze
verwekte ergernis was weggenomen, en
dat aan de kerke dierfyen niet dan door
openbare schuldbe-entenis der genen, dic
de zelve verwekt hadden , aan ken
werden , weshalven de vergadering de
manier, hoe, en de plaatze, waar, als
mede de verdere dispositie over hunne

per¬
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1689. perzoonen, en diensten aan haar Ed. Ed.
wys oordeel, en goedvinden, verder met
eerbied overliet.

Den 28sten November verzogt D. Hek
extract van al 't beslotene over hem,
waar van hem toegestaan is de noodige

cxtracten van’t gene van tyd tot tyd op
zyne voorstellen gedaan is, te geven

Den gden December verzogt D. Hek
wecr hersteld te worden; dog by extract

der Hooge Regeering van den aden dezer
bleck, dat haar Edelheden goedgevonden
hadden D. D. de Leeuw, en Hek, beiden.
als lieden van openbare en schandaleuze
crgernis (zoo als het haar Eerw. zelfs
noemden) zonder soldye na ’t vaderland
met de eerste of tweede schepen te zen-
den; welke soldye van D. de Leeuw dan
ook van dien tyd af ophouden zou
Dus toonde de Kerken-raad dan, dat zy
voor D. Hck , dewyl hy zich by een
geschrift al na de Hooge Regeering be¬
geven had, niet meer spreken kon,

D. de Leeuw deed extract van ’t ver-
handelde over hem verzoeken, waar over
de vergadering ten antwoord gaf, dat
zyn Eerw dit zelf verzoeken moest

Hy verscheen den 12den December
nam afscheid, bedankte de vergadering
voor alle eer en vriendschap, verzogt nu
zelf de voornoemde extracten, die hem,

na wederdankzegging uit name der ver
gadering, met byvoeging van ’t extract
der Hooge Regcering van den aden dito

geven wierden. En dus zyn beide de-
ze Heeren met de Retour-vloot dezes
aars na ’t vaderland vertrokken.

Wy zyn omtrent dit stuk wat wyd-

oopiger gewecst, om dat wy meinden,
dat de draad van dit hun ergerlyk voorva
het zo0 vercischte; hoewel wy in alle
onzydigheit 'er dit moeten byvoegen
dat wy geen reden konnen zien, waarom
D. de Leeuw, die, schoon opontboden
van haar Edelheden, ordentelyk, en als

een wettig van zyn kerk ontslagen Pre-
dikant, op Batavia quam, en ook als
zoodanig een van den Kerken-raad aldaar
erkend is, op deze wyze gehandeld zy.
Ik weet wel, dat men gemompelt heeft,
dat hy een voornaam aanrader van den
Heer Thim, om s Compagnies schepen
in ’t jaar 1688. in Ternate over te hou
den, zou gewecst zyn; maar, behalven
dat dit een zeggen, zonder bewys, en een
daad is (indien ’t al zoo was) die meer
ten laste van den Landvoogd , dan van
nem, komen moest, aangezien die be-
hoorde te weten, wat hem geoorloft,
of ongeoorloft was, zoo kan ik uit dit
gansch vertoog nog geen reden vinden
om een Predikant, die met een wettige
dimissie opkomt, tegen alle kerk-gebruik
zoodanig te handelen; ook was het de
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pligt van den Kerken-raad van Batavia
mynes bedunkens) geweest, met wat
meer aandoening voor zulk een man,
dien zy geen sessie in haare vergadering
hadden konnen weigeren, by haar Edel-
heden te spreken, en de dispositie over
zyn perzoon, en dienst, die aan haar,
en niet aan haar Edelheden, stond, zo
lafhertig, en met vertreding van haar,
en zyn regt, niet hadde behooren over
te geven; maar dewyl zy niets ten zynen
laste wisten , van haar Edelheden in
zedige en beleefde termen te verzoeken,

m wat reden (die indien zy Kerkelyk
vas, dan hen raakte) zy dien Heer zoo

onbillyk hadden gelieven te handelen,
en was die reden politycq, dat zy die
egter eenigzins dienden te weten, om
daar door na te vorschen, of ook die
Heer met een kerkelyke Attestatie na

net vaderland zou konnen gaan, of niet.
Maar zommigen van die broederen

den goeden niet te na gesproken) laten
zich veel meer gelegen leggen, aan de
gunst van den Heer opper-Landvoogd,
of van de Heeren der Hooge Regeering.
daar zy egter niet veel by konnen win-
nen , en ten uitersten genomen, nietanders,
dan nu en dan een goeden Maaltyd, of
een glas Wyn, meer. Een zaak, daar
zich een braaf Predikant niet het aller-

minste, maar zich veel meer aan een
zedige verdediging van een verdrukt, en
onschuldig broeder, en aan ’t zedig
voorzichtig, en eerbiedig handhaven van
t kerkelyke, dan aan eenige gunst der
Grooten, behoorde te laten gesegen zyn;
behalven dat hy die gunst op veel beta-
melyker en prysselyker wyze door een
stichtelyk gedrag, en ’t neerstig waar-
nemen van zyn dienst, behoorde te zoe-
ken, zonder zich, door al te groot een
vertrouwen op die gunst der Grooten,
en al te naauwe vereeniging met of door
eenig verkeerd ontzag voor de zelve,
zich by zyne medebroederen verdagt of
gehaat te maken. Ook is 't zeker, dat
een Predikant noit by alle de zynen meer
bemind en aanzienlyker wezen zal, dan
wanneer hy weinig by gezelschappen
komt, en maar matig en zedig met de
Srooten verkeert; gevende aan de zelve

al de agting, die hen toekomt maar
zich in zaaken, zyn ampt betreffende ,
zoo volkomen vry van hen houdende

dat hy in staat blyve, om zyn regt in
zedigheit, en egter met een pryzens-
waardigen ernst, ongekreukt zoodanig
voor te staan, dat de Heeren der Hooge
Regeering in zyne behandeling zelf
grond vinden, om hem te moeten
pryzen.

Het is zeker, dat de Kerken-raad van

Batavia een groot onderscheid had be¬
hoo¬FfF2
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hooren te maken tusschen D. de Leeuw,269.
en tusschen D. Hek, zoo in opzigt vanEeoet

onder- beider gedrag, en diensten, aan de
scheid kerk, als in opzigt van hun vertrek uit
tusschen

Ternate.
’t gedrag, D. Hek was met stank uit Amboina
en de

diensten gescheiden, daar hy ook niet alleen in 't
van D. de vuur van twist geleefd, maar in ’t ver-
Leeuw, kiezen van Ouderlingen, en Diakonen
en van

D. Hek. tegen zyn medebroeder D. Vosmaar, met

den Heer Padbrugge staande gehou¬
den had (’t geen zich deze LandvoogdD. Hek

beschre- ook aanmatigde, hoewel ’t hem van
ven. Batavia met een scherpen brief van haar

Edelheden tegengewezen, en afgekeurt
wierd) dat het aan dien Landvoogd, en
aan de Regeering stond, die beiden te
verkiezen.

Wat gedagten de Batavische Kerken-
raad ten dien tyde van dezen Heer had,
kan men klaar uit dezen brief aan zyn
Eerw. zien.

Ternate den Eerw. Do. Mat-
theus Hek.

EERWw. GoDzaLIGe Geleer-
DE MEDEBROEDER IN

CHRISTO.

I Eerw. brief, uit Amboina ongedag-Brief van
tekend ons toegekomen, hebben wy teden

Kerken- zyner tyd wel ontfangen, waar uit wy
raad van gezien hebben uw vertrek uit Amboina na
Batavia Ternate, door order van deze Hooge Re¬
aan D.

geeringe, die buiten twyffel haar opzigtHek, in 't

jaar 1687. beeft op den welstand der Amboinsche
kerke.

Dat Do. Vosmaar U E. te last zoudt
hebben gelegt, dat U E. Arminiaansche

Argumenten in het verkiezen der Ouder-
lingen en Diaconen, tegens zyn Eerwaard.
zoude hebben gehruikt, beuyst U E met
een getuige, het had beter geweest, dat
UE meer getuigen had by gebragt
want wat raad, zoo zyn Eerw. den eenen
loogchent ; dog die zwarigheit heeft men nu
niet te maken, aangezien zyn Eerw. in het

geven van zyn advys over deze zaak in

onze volle vergadering, dit opentlyk heefi
betuigt en bevestigd.

Wat aangaat het geen Sr. Ackersdyk
UE. zoude hebbe te laste gelegt; wy had-
den wel gewenscht, dat U Eerw. van dit
blaeme zich in Amboina had gezuivert
met reden, aangezien het zelve aldaar vol¬

gens berigt ons daar van gedaan, U E-
niet onbekent kan geweest zyn, en misschien
had U E. tot uw oogmerk konnen geraken,
aangezien de Gouverneur t'eenemaal ot
uw zyde was.

Dat UE. van Do. Carpio een Atte-

statie hebt gekregen, doordien de Gouver-

UKS E

neur met u was , en hem zoo gevoelig
onderging, konnen wy wel geloven; maar
relieft eens te denken, wat beter is in
liefde en vrede met zyn broederen zodanig
te leven, dat ze uit hun eigen zelfs niet
konnen nalaten een goed getuigenisse ons
te geven, of zodanig een vyandschap met
hun te hebben, en hun zodanige ergernissen
te geven, dat niet anders, als met geweld,
en dreigementen , hun een getuigenis kan
werden afgeperst.

Dat U E. nu verzoekt tyd en plaats
U Eerw gesteld te worden, om uwen naam
te verdedigen , daar in konnen wy niet
doen, ten zy men eerst U Eerw. voorslag
daar toe boorde, en behalven dit is het

onze pligt niet gelegenheit te zoeken, om de
gemoederen nog meer tegen den anderen te
verbitteren , en malkanders naam in zoo
een duel meer te quetzen; maar het is onze
oligt U Eerw. van zoo een plaats af te
brengen dat gevegt te scheiden, en met
den anderen te bevredigen. En aangezien
U Eerw. schryft, dat uw naam is stinken¬

de geworden in Amboina, en vreest, dat
het ook wel zoomogt geschieden op Ternate.
daar op konnen vy U Eerw. dezen heilza¬

men raad geven Draagt u anders in Ter¬
nate als in Amboina, en ’t geen in Am-
boina is geschied, zal U Eerw. in Ternate
niet ontmoeten, Draagt uw zelven zooda-

nig, dat gy altyd moogt zyn een goede
reuk Christi. Jaagt de vrede na en hei-
ligmakinge. Daar twist is, is de Duivel,
daar vrede is, daar is God met alle zyne

zegeningen. Ziet hoe zoet, en lieffelyk is
het, dat broeders in vredc en eendragtig-
neit zamen woonen. Het is gelyk de koste-
lyke Etc. vide Psalm 133. Dat U Eerw.
actien door de Hooge Regeeringe niet al
te wel zyn opgenomen, en dat U E daar
vok den besten reulk niet en hebt , kan

U E. ligtelyk bevroeden uit uw verzending
na Ternate, en de berstelling van Do. Vos¬

maar in zyn vorige gagie, kostgelden, en
indere Emolumenten , die hem door de

Heer Padbrugge waren ontnomen. Draag
u zelven dan broeder, in het toekomende

zoodanig, dat gy moogt lof hebben by alle.
en dat uwe daden aangenaam zyn by de

gemeinte, by de overigheit en by Christo,
die eens komen zal, om ons rekenschap van
al ons doen af te eisschen. Wy bidden God,

dat hy u geve den Geest der heiligmakinge
en der vredelievendheit; by make u trouw
en bequaam in zynen dienst, en geve u
bequaambeit en kragten, om daar in nog een
ruimen tyd te volharden.

Hier mede eindigende, zullen wy U Eerw

bevelen in de beschuttinge des Alderhoog-
sten, en blyven (onderstond) U E. dienst-
willige mede-broederen en vrienden de Ker-

naaikenraad van Batavia, en uit aller

aacdoor ons ondertekend. (was getekend)
Hel-
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Hellenius S: p: t. Præeses, Melchior
Leidekker, Epist. p: t: Scriba, en A: v:
Riebeek , Ouderling ('t opschrift was)
den Eerwaardigen, Godzaligen, geleerden
Heer, D. Mattheus Hek , bedienaar des

Goddelyken Woords in de gemeinte Jezu
Christi tot Ternate.

Gecollationeerd Accordeerd

Ternate in ’t Kasteel Oran-

gie den 12den December in

’t jaar 1687

Pr. Alstein.

Secret. Provl.

Ook zou zekere condemnatie, en
vonnis, ten lasten van D. Hek, in Maart
des jaars 1688, by den Raad van Justitie

in Ternate gevallen, mede eenig licht in
deze zaak, wegens zyn slegt gedrag al-
daar tegen D. de Leeuw, konnen geven;
dog wy oordeelen best, die hier niet in

te lassen, alzoo ’er zaaken in ter neder

gestelt worden, waar aan zich veelen

maar zouden ergeren.
Dus stond het met D. Hek, die in al

den tyd, dat hy of in Amboina, of in
Ternate gelegen heeft, zich (zoo verre
my bekend is) gansch niet tot het aan-
leeren der Maleitsche Taal (’t voornaam-

ste aldaar in een Predikant vereischt)

nog in ’t waarnemen van eenige visiten
der kerken, of schoolen, in een van deze

beide Landvoogdyen heeft bevlytigd ;
die daar beneven in beide die Provincien

byna met yder een in twist geleefd, zich
by de Regeering, en kerk in Ternate
zeer gehaat gemaakt, en daar door t
eindelyk zoo verre gebragt heeft, dat
men hem buiten dienst van daar na Bata
via heeft moeten zenden.

D. de Leeuw in tegendeel is met een

goeden reuk in Ternate gekomen, heeft
al in Amboina het aanleeren der Maleit-

sche, en by zyn komst in Ternate ook
het leeren der Sangireesche Taal, zooda-

nig beyverd, en zich daar door by de Re¬
gecring, en kerk, aldaar niet alleen
maar ook by de Hooge Regcering or
Batavia, zoo geagt en bemind gemaakt,

dat hy daar over ook buitengewoone
verhooging in gagie gekregen heeft.

Wat moeite die Heer daar met het
waarnemen der visiten van kerken en

schoolen gehad heeft (daar zich D. Hek
hyniet eens mede bemoeide, hoewel

egter geerne de zelve voordeelen als

zazyn Eerw getrokken zou hebben
ons nader blyken, als wy over de Kerk-
en school-visiten van de volgende broe-
deren spreken zullen; en ik zeg, dat dit
een last geworden is, die alle de kerk
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lasten van gansch Indien overtreft; hoe¬
wel ik hier na toonen zal, van hoe weinig
vrugt dit by den dienst van zulk een
Predikant daar heeft konnen zyn, be-
halven het groot gevaar ter zee, ent

gebrek, dat hier meenig Predikant heeft
moeten lyden

Behalven al deze bequaamheden, en
groote diensten van D. de Leeuw in Ter-
nate aan de kerk gedaan, quam die Heer

ook op Batavia met een ordentelyke
dimissie, en kerkelyke Attestatie, op
welke de Eerw. Kerken-raad van Ba-
tavia hem niet alleen erkend, maar ook,
als een wettig Predikant, sessie by zich
gegeven had.

Indien nu by de Hooge Regering
tegen dezen Heer al redenen, waarom zy
hem opontboden, geweest waren, be-
lette dit egter geenzins den Eerw. Ker-
ken-raad, een geheel andere agting voor
D. de Leeuw, dan voor D. Hek, te heb-
ben; immers hadden al zyne diensten, en
voorregten boven D. Hek, ten minsten
verdient, dat zy hem geenzins met den
zelven gelyk konden stellen, en dat zy
zich dierhalven geheel anders, voor zyn
Eerw. by de Hooge Regeering behoor-
den in de bres gestelt, en (was 'er al iets

tot zynen laste) op veel beter grond ook

voor hem gesproken te hebben, waar
van zy zekerlyk by alle onpartydigen,
al was 'er schoon niets ten goede voor
zyn Eerw. opgevolgt, veel eere zouden
gehad hebben; daar zy nu van dien Heer
by de Hooge Regeering naauwlyks heb-
ben durven reppen, en nog met zulk een
bekommering in hun berigt, aan haar
Edelheden overgegeven , aanhalen , dat
hy buiten hun kennis voor zyn Swager
D. Vosmaar had gepredikt, en dat dit.

wanneer hy het na D. Vosmaar ’s dood

verzogt, door hen geweigerd was. Een
zaak, die immeis rondom onordentelyk,

en met geen schyn van reden goed te
maken was , dat die Kerken-raad aan

zulk een Predikant, dien zy op zyn or-
dentelyke getuigenissen, als wettig er-
kend, en sessie in hunne vergadering
gegeven hadden, zonder eenige wettige
tusschen beiden gekomene reden nader-

hand den Predikstoel ontzeggen, en hem
’t prediken weigeren dorsten; te meer
dit te verwonderen zynde, vermits zy
zoo goede gronden, en bewyzen hadden,
om dien Heer in opzigt van ’t kerkelyke
te konnen voorstaan en verdedigen ,
pehalven dat 'er tusschen hunne Eerw.
en dien Heer ook ondertusschen niets
byzonders voorgevallen was, ’t geen hen
beletten konde dit met allen ernst te
doen.

Voeg hier nu nog by, ’t gedrag van
vanD. de Leeuw in ’t vaderland, daar

FfF3 men
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Al te zamen blyken, dat hy, als een an-men noit het allerminste tot zynen laste

dere Salamander, in ’: vuur van twist engehoord heeft, en ’t gedrag van D. Hek,
onrust geleeft, en dierhalven geenzinsdie na dat hy eenigen tyd te Bunnik, in
het merk van een vredelievend en stilde Provintie van Utregt gestaan had, het
dienaar Jezu Christi gehad, maar, waardaar weër zoodanig gemaakt heeft, dat
hy ook quam, niet anders mede gebragtmen hem van zyn plaats afgezet, en
heeft , dan getuigenissen, die alommeverboden heeft meer te prediken, ’t geen
een vooroordeel tegen hem moesten uit-hy, tegen den last der Classis, en tegen
werken.de order der Heeren Staten van Utregt

Maar laat ons, na door deze twee zooaan, toen hy ’t in zyn kerk niet kon nog
veel verschillende mannen zoo verre bui-mogt doen, in hunner aller weërwil in
ten ons bestek vervoert te zyn, nu eenseen Schuur op een half vat (zoo my
tot den staat der kerke in Ternate, daarzeker vriend berigt heeft zelf gezien, en
wy dien gelaten hebben, wederkeeren,gehoord te hebben) egter gedaan heeft,

en dit Hoofdstuk hier mede besluiten.waar door hy in meer moejelykheden,
en in hegtenis geraakt is.

TWAALFDE HOOFDSTUK.

Cammiga, schoon niet Taalkundig, gaat in ’t jaar 1689. op de visite der
De Noorder-eilanden. Reden waarom de inlanders de noodige Maleitsche boeken
uit het vaderland niet krygen. Nader bericht van ’t gevaar, en gebrek, door D. Cam-
miga op dien tocht geleden. Wat voor een middel ter bekeering de Schryver beter
keurt. Verder bericht van die vifite van D. Cammiga. Staart-ster in’t jaar 1689.
gezien. D. van den Andel in ’t jaar 1690. bier. In ’t jaar 1690. Haak, en Alstein,
na de Noorder-eilanden. Staat der schoolen op ’t eiland Sjauw, op Tagulanda, en
op t eiland Sangir. Beter op Taroena. Candahar in een vry slegten staat. Reden
van Taboecan ’s slegte gesteltenis. Slechte gesteltenis op de andere dorpen. D. Hoden-
pyl komt in’t jaar 1691. bier. En D. Costerus in ’t jaar 1692. Welke beide na

Batavia opgezonden worden. D. van Aken in ’t jaar 1693. op Manado gelegt. D.
Stampioen mede hier. Verder bericht over D. Hodenpyl, en D. Costerus zaak.
Zy worden door haar Edelheden herstelt. D. Stampioen gaat in ’t jaar 1694. of t jaar
1695. op de visite hier, en D. van Aken op Manado sterft. Korte staat der kerke bier
in’t jaar 1695. D. Cammiga gaat in’t jaar 1697. de Noorder-eilanden visiteeren.
D. Stampioen in ’t jaar 1699. 2a Banda. D. Fellingius uit Amboina bier. Het getal
der Christenen hier groot, dog hun kennisse kleen. D. Cammiga gaat in ’t jaar
1700. na Batavia. D. Feilingius, schoon niet Taalkundig, visiteert eenige Kerken
bier. Korte staat dezer kerke in ’t jaar 1697. D. D. Brandts, en Noot, komen hier
in’t jaar 1701. D. Feilingius in ’t jaar 1704. na Batavia. En D. Brandts predikt
laag Maleits. D. van Wely hier in ’t jaar 1704. Bericht van de visite in ’t jaar 1705.
door den Heer Brandts gedaan. Elendige reis tusschen de Lewaas, en Attingola-
Schets van den staat der kerken en schoolen, door zyn Eerw. in’t jaar 1705. bezogt.
Getal der Christenen hier in’t jaar 1607. In ’t jaar 1709. vertrekt D. Brandts na
Amboina. Schets der kerken en schoolen in ’t jaar 1710. door D. van Wely be-
zocht. D. Hupperts komt hier in’t jaar 1711. D. Boterkooper, hier gezonden, doet
zyn visite na Celcbes kust, en de Noorder-eilanden. Op welke hy stierf. Waar op
haar Edelheden den Schryver, en D. Sel, na Ternate ordonneeren. Waar van de
Schryver verzoekt verschoont te worden. Sel gaat in ’t jaar 1713. na Ternate , en
in’t jaar 1714. D. 't Hoen Hoogendorp. Die in ’t jaar 1715. van hier na Batavia
vertrok. In ’t jaar 1716. D. D. Alberts, een Kluisenaar, hier gekomen, en zyn 'er nog.
Lyst der Ternataansche Predikanten. Het inkomen van een Predikant om de Oost.
Besluit van dit Deel.

taris, Pieter van Alstein, over ManadoOm. Cammiga, die, gelyk wy
D. Cam- na de Noorder-eilanden, Sangir, Sjauw,bevorens zagen, in ’t jaar
miga enz. op de visite der kerken en schoolen1688. hier gekomen was,gaat in 't

aldaar. Of zyn Eerw. toen, of ookvertrok den 2esten Octoberjaar 1669.
op de daar na, de Maleitsche Taal verstaanin’t jaar 1689, met de po¬
visite der heeft, weet ik niet, dog geloove aller-Noorder-litycque Gecommitteerden, den Vaan-

naast neen, alzoo my daar af noit heteilanden. drig, David Haak, en den Provl. Secre-
aller-

Schoon
niet
Taal-

kundig.

1669.
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xeso., allerminste gebleken is. Op wat wyze,
zult gy zeggen, gaat dan deze dienst van
zulk een Predikant in zyn werk : Ik ant
woord, zeer slegt gelyk dit ligt af te
nemen is: want hy neemt, zelf niet
Taalkundig zynde, een Taalkundig inlands
Schoolmeester met zich, die, in plaats
van dat de Predikant een Predikatie voor

de inlanders doen zou, een gedrukte
Predikatie van D. Caron of Wiltens,
voorleest, na welke dan de Predikant
of, zoo de Predikant het niet doen kan,
de Meester ’t Formulier des Doops voor
leest, en hy dat Sacrament bediend,
maar op een wyze, die (myns bedun-
kens) gansch geen agting voor den dienst,
en ook geen nuttigheit ter wereld aan
een gemeinte , geven kan, alzoo de
Predikant, die en haar, en den Meester

nader behoorde te onderrigten, alles hier

op een zeer onbequaam meester, die nog
wel dagelyks Instructie van nooden had
moet laten berusten; een zaak, die ligt
te denlen is, als men zich maar verbeelt,
dat zulk een Meester, wanneer hy zal
aangenomen werden , naauwlyks zoo
veel, als een gemeen Lidmaat onder ons

weet, 't welk, zoo by dat nog onthield,
nog al iets zou konnen helpen; maar hoe
is dat mogelyk voor een man, die nog
niet al te wel gegrondt, en daarenboven
nog van Bybel, nog van andere boeken,
waar door hy meer kennis zou konnen

krygen behoorlyk voorzien is : want
schoon die boeken nog wel in ’t vader-
land in de Pakhuizen der E. Compagnie,
of op Batavia zouden mogen wezen, en
ook menigmaal zoo in Amboina, als
daar in Ternate, geeischt zyn, zoo heeft
men die van Batavia niet gezonden, en

die voor al ook uit het vaderland, daar

zy in de Palhuizen, tot verwondering
der Heeren Bewindhebberen , lagen te
verrotten, niet geeischt, op dat de in-
landers om de Oost metter tyd zouden
genoodzaakt werden, geen andere boe

ken in de lage Maleitsche Taal, die zy
maar alleen konnen lezen, en verstaan,

meer hebbende, zich van den Bybel,
van den Heer Leidekker in de hooge Ma-
leitsche Taal overgezet, en die al zederc

’t jaar 1686. by de Heeren Seventienen

om die ter druk-pers te brengen voorge
dragen is, wel te moeten bedienen.
schoon zy van die Taal geen eene letter
alzoo die de Arabische is) konnen lezen

en, al konden zy die lezen, geen eene
periode konnen verstaan, daar in tegen-
deel de meeste Christen-inlanders om de

Oost, en zelf op Batavia alle boeken in
de lage Maleitsche Taal (als zynde met

een Romeinsche of Latynsche letter ge-
drukt) zeer wel konnen lezen, en schry-
ven, en ook al vry wel verstaan; waar
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uit dan zeer ligt te oordeelen is, van hoe
weinig dienst, ja hoe volslagen onnut
het werk van D. Leidekker in die hooge
Taal vervaardigd, voor alle de Maleit-
sche Christenen, als dat al eens gedrukt
was, zyn, en hoe onbillyk, ja onchriste-
lyk het wezen zou, die menschen zulken
voor hen onlees- en onverstaan-baren
Bybel te willen opdringen.

Schoon nu zulk een Meester, op een
buiten-eiland leggende, van alle boe-
ken ontbloot is, zou hy egter, indien
'er , tot het doen van zulk een visite,

Predikanten genoeg waren, of (’t geen
vry beter was) indien ’er op ’t een of 't
ander eiland zulk een Predikant eenigen
tyd aan den anderen by hem, en by die
inlanders, kon blyven, nog metter tyd
wel wat meer kennis krygen; maar wat
kan het hem, of ook deze inlanders hel-

pen, dat zy (gelyk verscheide malen
voorgevallen is op zyn best alle jaar
eens, en zomtyds wel in veel langer tyd,
niet meer, als in ’t voorbygaan een
Predikant, die op zulk een dorp eens
Predikt, en eens of tweemaal Catechi-
zeert, komen te zien, behalven dat 'er

veele van de zelve nog ontaalkundig ge
weest zyn. En schoon zy al Taalkundig
waren, zoo kon het hen (nog zoo on-
ervaren zynde) immers geen nuttigheit
ter wereld, tot vermeerdering van hunne
nog zoo swakke kennisse, geven, alzoo

zy alles, wat zy op zulk een tyd van
dien Predikant gehoord hadden, niet
alleen ’t jaar daar aan, maar zelf weinig
dagen na zyn vertrek, geheel vergeten
zyn, en dan weer als Christenen in
naam, dog waarlyk als Heidenen in hun
hert , en ommegang, weër zoo voort
leeven.

Als ’er nu in Ternate al twee Predi-
kanten, en onder die ’t zy een, ’t zy
twee Taalkundige waren, zoo kon ’er

egter van die twee maar een op deze
visite gaan, alzoo ’er een aan ’t hoofd-
Kasteel Orangie blyven moet, om daar
den dienst in het Duits, en, zoo hy
Taalkundig was, ook in ’t Maleits, waar
te nemen; daar zulk een man zekerlyk
dan zyn werk al aan vind.

Wat den visiterenden Predikant nu

aangaat, die heeft, zedert dat deze kerk
zoo verre om den Noord tot de eilanden

van Talaut uitgebreidt is, vyf, en zom-
tyds zes of zeven maanden van nooden
gehad, om deze visite van de kerken en
schoolen te verrigten, schoon hy in yder
dorp gemeenelyk maar eens Predikt, en
eens Catechizeert. Dat dit egter zoo
lang duurt, komt ten deelen daar van
daan, dat de dorpen op Celebes kust, en
de eilanden om den Noord, zeer verre van

den anderen gelegen zyn, en om dat hy
zeer
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zeer dikwils, behalven de groote moeite
van ’t reizen in ’t heetste van den tyd
(alzoo men in den regentyd daar niet wel
zou konnen komen, en ’t dan ook geen
reisbaar weer is) niet, dan met zeer
groot gevaar van zyn goederen, en le
ven , door de schielyke stormen en zware
stroomen, en ook de slegtheit der vaar
tuigen, ’er komen kan, ’t geen zeer veel
tyd weg neemt, en de reis den eenen tyd
vry langer, als den anderen, maakt, hoe¬
wel men, op zyn kortst, vyf maanden
onder weeg is. D. Feilingius heeft 't
eens in drie maanden gedaan; maar indien
men gemeenelyk vyf maanden ’er toe
noodig heeft , dan kan men wel denken,
dat men in drie maanden slegts over alle
heen loopen moet, om maar gedaan te
hebben, en ’er af te zyn; behalven dat
ook die Heer niet Taalkundig was.

My is van vrienden, die dit zeer wel
weten, berigt, dat D. Cae-miga, op dier
togt vyf maanden uitgeveest zynde, zich
in het uiterste gevaar van op een der

Talautsche eilanden te stranden (gelyk
ook zyn Coracora, die te veel met Terna

taans Loling-hout geladen was, en zoo my
verhaald is, zonk) en aldaar ettelyke of
wel zes of zeven dagen aan een in zulk

een hoogen nood wegens gebrek van spyze
bevonden heeft, dat hy in dien tyd, alzoo
'er op dat ciland niets te eeten, of te
vinden, was, met bladen van boomen
of wel cenig ander zeer slegt voedzel.
in ’t dorp, Towadebale, op ’t eilanc
Cabroewang, na ’t verlies van zyn boe-
ken, voorraad , &amp;c. zich had moeten

behelpen , behalven dat het voor eer
Predikant byna onmogelyk is, zoo vee
duurzame provisie op zoo een togt mede
te nemen, die zoo veel maanden aan een
zou konnen strekken. ’t Geen men ot
die eilanden vindt, is niet veel byzonders,
immers voor een Hollander; ook is yder
een niet in staat, om die inlandsche ge-
rechten, die alle in den olie gebakken,
en toebereid worden, te eten.

Het beste, dat een Predikant voor
zich, of (zoo 'er Ledematen mogten
zyn, voor 't Heilige Avondmaal mede
nemen kan, is goede Biscuit; maar ook

daar van kan hy (gelyk ik gevallen gezien
en gehad heb) door ’t overkomen van
een zware zee in zyn Coracora, geheel
ontzet worden; behalven dat zy ook van
zelf beschimmelt, en dan ziet het 'er wel
bedroeft en elendig uit, alzoo 'er geen
middel is, om zoo ligt iet anders in
plaats te krygen.

Men heeft in dien en den volgenden
tyd, van de bekeering der Heidenen, en
Mooren, op de kust van Celebes, als

ge-elders, zoo veel opgegeven, en zoe
roepen; maar ik heb noit konnen zien,
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dat het zoo bieed is, behalven dat het
om de te voren reeds aangehaalde rede-

nen , ook volslagen onmogelyk was
t geen wel van een andere gedaante ha-
konnen werden, en beter zou opgeloker
hebben, als men, in phaats van dit ver-
keert middel, en deze onnurie vifite
die de inlanders niet een hair bequamer

dan te voren, maakt, en maar enkelyl
dient, om die Predileanten, die ze doen

moeten, af te matten, vroeg oud te doen
worden, of door die groote l’atigues hen

in ’t korte uit de wereld te slepen) tot
meer nut voor den inlander, en gemak
voor een Predikant, had gelieven te ge
bruiken, van twec of dric Predil-anten

die immers in zoo grooten Oegst onder
zulke naam-Christenen , en Heidenen,

wel rykclyk van nooden waren, hier en
daar op deze of gene eilanden te plaat-
zen, en aan yder dan een zeker oatig
district onder zyn op-igt tegeven, wan-
neer zulk een man, naarstig en eergierig
zynde, eerst regt in staat geweest zou

zyn, om van deze Heidenen en naam-
Christenen ware Christenen te maken

en metter tyd te toonen, wat men door
naarstigheit, en een opzigt van zoo
naby, onder hen in weimig jaaren , yder
in zyn district, zou konnen verrigten;

daar ’er nu niet, dan hard van geroepen,
en ondertusschen niets ter wercld gewon-
nen wordt, ’t geen klaar blykt, vermits
'er zedert een halve Eeuw herwaards,
dat men al onder hen arbeidde, byna nog
geen, of maar zeer weinige Ledemnten,
aangekomen zyn, en zyn die (’t geen
geen wonder is) nog zoo droevig slegt
in kennis, dat zy, na een regtschapen
Lidmaat, ’t geen by de Catechizatie
duidelyk bespeurt word, niet gelyken;
een zaak, die wy nader toonen, als wy
hier na een netten staat van deze keerk,

en ’t getal der Leden op yder dorp,
opgeven.

Wegens den voornoemden togt van
D. Cammiga zie ik verder, dat hy den
2rsten November in’t jaar 1689. voor
het eiland Cabroewang voor Manare ten

anker, en de Kapitein Laoet, of Zee
voogd, Mabengko, hem aan boord ont-
fangen quam. De gecommitteerden
Haak, en Alstein vonden zyn Eerw
(zoo zy in hun rapport zeggen) den

zoften in het dorp Manenare, of Manare
in zynen dienst met deze onnoozele men-

schen bezig; en den 3esten vertrokken
zy na ’t dorp, Towadebule, alwaar zy
van den Koning Papoela verwellekom-
wierden, welke Vorst, met zyn onder-
daanen verzogt, hen van twee School-
meesters te voorzien, om in de gronden

van onzen Godsdienst onderwezen te

worden; dog zy wezen hem na den
Hea¬
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Heer Cammiga, die nog eenigen tyd op
het dorp, Manenare, gebleven was, en
zich verscheide dagen met niet anders,

dan wat Foetoe Foetoe, een zeer slegt
gewasch, had moeten behelpen, waar
van zyn Eerw. al vry onpasselyk was.

Die Christenen beschryven die Ge¬
committeerden zelfs in hun rapport, als
naam-Christenen , die zeer beestagtig,
wel twintig of dertig huishoudens by een,

leefden, wetende van geenen Godsdienst,
maar eerende den Duivel, hoedanig eenen
yder landschap in ’t byzonder heeft, dien
zy dienen, en in nood aanroepen. Ook
zyn zy alle zeer bygeloovig. Die van ’t
eiland Lirong, die even eens, als die van
Cabroewang zyn, verzogten toen ook
Christen te worden, zoo de Koning van
Taboecan, van den welken zy hier door

zogten ontslagen te worden, dit wilde
toestaan.

In het jaar 1695. zie ik, dat by een
visite, den 12den January hier gedaan,
nog maar dertig, op ’t eiland Noenoessa
maar drie, en op Karkelang maar tien

Christenen waren.

Ter gelegenheit van dezen togt zagen
zy den pden December, in’t jaar 1689.
hier ook een Staart-ster in het Suid
Suid-Oosten van hun, en ontdekten ver-

der , dat hen de stroom tusschen Sjauw
en de eilanden van Talaut tegen hunnen

cours in ’t zeilen wel twaalf of dertien
mylen om de Oost verleid had.

Meesters.Dorpen.

Jan de Silva.Op Ocloe , waren.

Oendong, Domingos Denamos.

Lucas Furtados.Pehe,

Philip Bahondak.Lehi,

Op het eiland Pangesare, of Tagulan-
da, waren in het dorp, Tagulanda, 117,

in Minog styf ao, en te zamen om-
trent 150. School-kinderen, van welke
’er omtrent 70. of 8o. in ’t eerste, en
omtrent 20. in 't tweede, ter school

quamen onder ’t opzigt van Francisco
Mathons, die in de schole van Minog
was, zonder dat my de naam van de

anderen voorkomt.

Deze kinderen wisten hunne vragen
redelyk wel te beantwoordeu, gelyk ook
de kerk, en schoolen, door den zonder-
lingen yver van den Koning, Philit

I. DEEL.
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In dit zelve jaar 1689. in October
vonden haar Edelheden goed D. Joannes
van den Andel, en den 22sten January in
’t jaar 1690. den Predikant D. Petrus
Jacobus Costerus, volgens Extract der
Hooge Regeering van den 1yden dito,
herwaarts te beroepen, van welken de
eerste in February des jaars 1690. ver-
trok, dog den 2den September daar aan
hier stierf, en de laatste om ziekte voor
een tyd geexcuseerd wierd.

In dit jaar deden de Gecommitteerden.
Haak en Alstein, den 3osten April weder
dien togt na de Noorder-eilanden, bren
gende van daar te rug den Krank-
bezoeker, Koenraad Bertram, die, hier
ondertusschen van Batavia wedergeko-
men, op de visite van kerken en schoo-
len geweest was, en zeer breed daar van

opgaf, ’t geen egter maar alleen daar in
bestond, dat zy wat naarstiger, dan be-
vorens, in de kerke quamen, hoewel zy
anders daar, te Sjauw, en elders, vol-
gens ’t onpartydig berigt dezer Gecom-
mitteerden, erbarmelyke, naam-Chri-

stenen , en zeer bygeloovig waren, en
vele geen andere gronden van hun
Christendom hadden, dan dat zy door de
Castiliaansche Paapen van den Moorschen
tot den Roomschen Godsdienst door den
blooten Doop, en op een zeer slegt on-
derwys, gebragt waren.

Den staat der schoolen op Sjauw von-
den zy aldus:

School-kinderen. Dog verschenen maar

70 20

40 25

80 20

40 10

230 75

Antoniszoon, en door de naarstigheit der
Tagulanders op dit goed voorbeeld, hier
een geheel andere gedaante, dan op
Sjauw, ja wel de beste, van al de Mo¬
lukze kerken, en schoolen, had.

Op het eiland Sangir waren de Chri-
stenen op Tamacko, dat onder de Ko-
ning van Sjauw staat, mede zeer traag in
den Godsdienst. De Schoolmeester,
David Sahari, wist wel 2o0. Christenen
daar te noemen; dog kon ’er geen 20.
byeen krygen. Van 40. kinderen, daar
in de school zynde, verschenen ’er pas
12. of 13.
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Op Mangenitoe stond het nog slegter

vermits de Koningen, Carlo Piantay, er
Martyn Takineta, gedurig overhoot
lagen. Hier waren 50. School-kinderen
van welke ’er pas 16. of 17. verschenen.

Op Taroena stond het mede zoo, hoe¬
wel de Koning, Martyn Tatandang, de
gronden van onzen Godsdienst vry we
verstond, die ook bezorgde dat de jeuge
door meester De Rosario wel onderwezen
wierd, en dat 'er wel 50. of 6o. hier
verschenen; dog te Calongan, dat ooh
onder hem stond, zag men ’er van de 2o
maar 6. of 7. ter school komen.

Candahar wierd van Mooren, er
Christenen, dog yder in een byzonder
dorp bewoond. De Schoolmeester
Andries Furtados, had daar wel 40. kin

deren op de school-rol, dog men zag er,
zelf by de verschyning der Gecommit
teerden, maar veertien of vyftien.

De ingezetenen zelfs waren nog Hei
denen, nog Mooren, nog Christenen,
maar hadden van alles zoo wat. Ook

geven zy geen hope van beterschap, zoc
lang de Moorsche Koning, Dato Bowis-
sang leeft; zynde hy de eenige Mohham-
medaansche Prins op dit gansch eiland
aan welken, op zyn ernstig verzoek
toegestaan is, met de zynen in zyn Ge
loove te mogen volharden, zoo lang hi
leeft; hoewel hy (buiten die van Taroe
na) al een van de eerste geweest is, dit
ten tyde van den Heer Francx, in’t jaar
1673. of’t jaar 1674, al vry ernstig aan-
hield, om Christen te mogen werden;
dog als men nu lieden derwaards zond
om hem nader over dit stui te spreken,
gaf hy tot antwoord; dat hy nu van
geen onlusten meer wist, nog geen ge
brek meer in zyne Negryen had, en
dierhalven nu ook geen reden zag
waarom hy van Godsdienst zou veraii
deren.

Uit het welke dan middag-klaar blykt.
dat hun tragten na verandering van Gods-
dienst meesten tyd op wereldsche inzig
ten, vrees voor hunne vyanden, en hope
van onder den naam van den Christen-
Godsdienst door de E. Maatschappy be
schermt te zullen worden, gegrondt is.

Egter heeft deze Koning niet mogen
weeren, dat die gene die ondertusschen
Christen worden wilden, of het al wa
ren, het wierden, en bleven, gelyk ’e
al 50. Tagulandsche huisgezinnen van
zynen overleden zoon, Antoni van Voorst
hunnen openbaren Godsdienst daar ook
pleegden, behalven dat hy, na lang aan-
houden, en veel spartelen, ook eindelyk
daar een Kerk en School heeft laten
oprigten, hoewel de Christenen zelfs

daar zeer ywerloos en laauw zyn.
Hoewel dit nu, zoo lang hy leeft,
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niet staat te veranderen, zoo is 't egter
zeker, dat zy zich alle, na zyn dood
tot den Christen-Godsdienst, volgens
zeker gemaakt accoort, moeten begeven
of anders van daar na Mangindanao ,
Sarangani, of wel na de Moorsche
Negry op Ternate, verhuizen, op dat
'er op dit eiland Sangir niet anders dan
Christenen mogen zyn; die nu door

deze Mooren nog zeer in hunnen yver
belet wierden

Taboecan bevonden deze Gecommit

teerden in ’t voornoemde jaar van 1690
wel het volk-rykste dorp op gehee
Sangir, dog ook de Schoolen, en Kerker
meest ledig, ’t geen, zoo lang de ge-
schillen tusschen hunnen Koning, Marcu-
Lalero, en zyn twee Goegoegoe's, of
Ryks-bestierders, David Pandjalang, en
Thomas Waela, duurden, niet stond te

beteren, behalven dat die Koning met
zyne gedurige overspellen ook een zeer
onstigtelyk voorbeeld aan zyn onderzaten
gaf. Bevorens waren hier po , en toen
maar 40. School-kinderen, van welke

er nog maar 9. of 10. ter School quamen.
Hy zelf, en zyn meeste onderzaten
waren zulke Christenen, die zich niet
ontzagen den Duivel nog te dienen, en
als zeer vuile bygeloovigen aan den zelven

te offeren, gelyk hy zelf nog onlangs
en maar pas voor de komst van Hagk
ter gelegenheit van een ziek kind van
zyn geëgte Byzit, de Princes Lolonsego,
aan den Duivel geoffert had. Men oor-
deele hier uit eens , wat Christenen
dit zyn

Op Matane, een dorp mede onde Op de

dien Koning staande, waren 13 School andere

dorpenkinderen, ten opzigt van welke, gelyl
medeook van de bejaarden, het der moeite
slecht.

nog kosten niet weerdig was , den
meester, die daar lag, er langer te
houden.

Saloerhan, al mede onder hem staan-

de, had ’er 15. onder Jan Matansy; en
op Manalonco, daar het mede zeer slegt
was, waren ’er 13

Dit was het, dat deze twee Gecom-

mitteerden in ’t jaar 1690. den pden Sep-
tember aan den Landvoogd, de Heer
Cops, en zynen Raad, wegens den staat
der Kerken en Schoolen op die buiten-
eilanden opgaven.

In ’t laatst van April in’t jaar 1691. D. Ho-
denpylvertrok D. Nicolaus Hopenpyl (die wel
komTaalkundig, maar alleen in ’t hoog Ma
In ’t jaar

leits ervaren, en daar op van Krank 1691.
bezoeker Predikant op Batavia gemaakthier

was) uit Amboina na Ternate. Men
had hem alleen daarom geholpen , en
Prcdikant gemaakt, om wat meer volk,

die voor dat onverstaanbaar hoog Maleits

mogten zyn, te werven
Hy

1690.
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Hy krceg in’t jaar 1692. hier D. Pe¬
trus Jacobus Costerus nog by zich, en
toen waren hier, met D. Cammiga mede,
wel dric Predikanten, dog de laatste was
toen krank, en de andere twee schynen
hier niet veel uitgeregt te hebben; de
eerste, om dat zy van dit hoog Maleits
niets verstonden; en de ander, om dat

hy nog geheel ontaalkundig was ; behal

ven dat de Landvoogd van der Duin hen

alle beiden in ’t jaar 1693. na Batavia

opzond, en over beider gedrag, als vry
ergerlyk, aan haar Hoog Edelheden
klaagde. Een opzending, die, na dat
D Costerus (zoo in de Batavische Kerke-
lyke resolutie van den 12den January in 't
aar 1693 blykt ) by extract haarer Edel-
heden van den yden dito na Macassar
geordonneert was, den 12den October

dezes jaars op Batavia voorquam.
In ’t begin des jaars 1693. was de

Krank-bezocker, Gerard van Aken ook
een Discipel van D. Leidekker den 29sten
January al mede, om dat hoog Maleits
op Batavia Predikant gemaakt, en na

Ternate in February gezonden geworden
om dat hoog Maleits met alle kragt daar
nu zamen met D. Hodenpyl voort te zet-
ten terwyl D Peirus vander Vorm
D. Leidekkers eerste Discipel in die Taal,
zederd het jaar 1689. in Amboina daar

mede bezig was; zynde deze drie, buiten

D. Leidekker, de cenigste Predikanten,
die hoog Maleits leerden, zonder dat het
ook eenig ander Predikant, buiten deze

vier, en den Schryver verstond
Den 23sten Mei vertrok uit Amboina

ook herwaarts D Joannes Stampioen;

maar wegens het opzenden dezer twee

vorigen, bleef hier alleen D. Cammiga, en

D van ken, die (zoo ik meine) nader-
hand op Manado gelegd wierd.

De landvoogd, en zyn Raad, hadden
D Hodenpyl, die een slegt broeder, en
cen los woest mensch was, den 21sten
en D Costerus den 3sten January al hunne
diensten opgezegt, en het Prediken ver
boden, hoewel zy anders goede getuige-
nissen van hun dienst en leven bevorens in

de Moluccos hadden.
De Kerken-raad van Batavia, hier mede

niet vergenoegt, stelde hen beiden, tot
dat zy nader bericht van hun zaak beko-

men zoude hebben, uit.

Den 26sten October bleck by extract
der Hooge Regering van den raden, dat
zy beiden door den Landvoogd in Terna-
te, en zynen Raad, over cenige poincten
van gewigt in hunnen dienst geschorst
waren ; weshalven de Kerken-raad van
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Batavia hen, nog tot den Predik-dienst,
nog tot de zitting in vergadering, toe-
laten kon, en dit, tot nader besluit, en
berigt over hen, uitstellen moest.

Den yden December bleck nader aan
die vergadering, dat de Landvoogd,en

Raad der Moluccos, aan den Kerken-
raad in Ternate, zonder eenige reden te
geven (wat matigd zich zulk een Lanc
voogd en Raad niet al aanl) verboder
had, aan deze twec Prcdikanten eene

Kerkelyke getuigenis te geven; een ver
bod, dat in zich zelven tegen alle Ker-

kelyke orders in een welgestelde Kerk
streedt, en waar omtrent men die Kerk
immers hare Kerkelyke vryheit des ge-
moeds behoorde gelaten te hebben, om
aan deze twec mannen voor die Kerke

daar zy na toe giniggen, eene vrye en
onbedwonge getuigenis, invoegen als zy
meinden te behooren, te laten volgen.
En dewyl dcze Kerken-raad tot het
geven van zoodanige Attcstatie wel ge-
negen, maar dit hen nu verboden was,
verzogt zy aan den Kerken-raad van
Batavia, dat haar Edelheden, op hunner
Eerw. voordragen voor het tockomende
hier in geliefden te voorzien.

Den 27sten January in’t jaar 1694.
bleek in Kerken-raade van Batavia, by
extract der Hooge Regeering van den
teden, dat haar Edelheden, op ’t rer-
zoek van D. Hodenpyl (by zyne verant-
woording gedaan) dat zyne aangemerkte
misslagen tegen de Regeering in Ternate
mogten over ’t hoofd gezien worden.
en op verzoek van D Costerus, dat hem
vergeven mogt werden , ’t geen door
onbedagt zaamheit door hem in Ternate Zy
bedreven was, goedgevonden hadden by beiden

werdenhaar Hoog Ed. resolutie van den 6den
door haarhen beiden van ’t suspens te releveren
Edelhe-het Prediken hen wecr toe te staan, en den

uit hoofde van dien D. E-denpyl na Am- hersteld.
boina, en D. Costerus na Banda, te or-
donneren.

In’t jaar 1694. of’t jaar 1695. is D. Stam-
pioenD. Stampioen op de visite na Manado,
gaatvolgens schryven van den 1sten Novem-
in ’t jaarber, in ’t jaar 1695 gezonden, en in 1692 of

een van beide deze jaaren was D. van in’t jaar

1695. opAken op Manado vast geplaatst; dog in
de visite,’t jaar 1695 daar overleden.
en D.Dus waren dan van ’t jaar 1693. tot 't
van

jaar 1695. hier dric Prcdikanten, L Aken,

op Ma-Cammiga, Stampioen, en van Aken.
na-lo,In ’t jaar 1695. was de staat dezei
sterft.Kerke, volgens cenc Schets ons toege

zonden, aldus:
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D. Feilingius (die ik niet wete, dat inVan ’t getal der Christenen op Ter-
't Maleits prediken kon) had in Januarynate, Makjan, en Batsjan, wisten zy
des jaars 1700, de visite op Makjan entoen juist geen net berigt te geven, dat

tBatsjan gedaan, en gedroeg zich inmogelyk mede eenige duizenden uitma¬
verdere wegens den staat dezer Kerkeken zal.
aan ’t opstel van D. Gellius CammigaIn’t jaar 1697. was D. Cammiga op
van ’t jaar 1697, waar uit bleek, dat opde visite der Noorder eilanden; en hoe¬
Ternate, Celebes, en de Noorder-ei-wel zy te zamen nog tot ’t jaar 1699
landen , 33. Meesters, 28. Kerkenbyeen lagen, in welk jaar D. Stampioen
29. Schoolen, 1378. School-kinderen,na Banda vertrok, en D. Abrabamus
I. Krank-bezoeker, 346. Ledematen.Feilingius hier uit Amboina quam. Kan
en in ’t geheel 25712. Christenen warenegter niet zien, dat die Heeren daar

Voor my, ik oordeel, dat men eenin dien tusschen-tyd veel aan deze
Predikant, die niet Taalkundig is, enChristenen gewonnen hebben, alzoo die
ook een gemeinte, tot welkc hy gaat,van Batavia den 24sten December in 't
groot ongelyk aandoet, met hem eenaar 1698. na ’t vaderland schreven, dat
Kerk-, en School visite op te leggen,er eer vermindering was, dan aanwasch;
die hy immers niet in staat is behoorlyken dat 'er om de Noorder eilanden wel
te doen; zy komt my zeer bespottelyk,velen tot het Christendom, maar, tegen
en onnut vooralle naarstigheit aan, tot geen kennis

In’t jaar 1701 vertrokken in 't beginquamen; en dat het getal der Christenen
van ’t jaar, volgens resolutie, en extractin ’t geheel toen 26000. was

haarer Edelheden van den 7den DecemberIn’t jaar 1699. had D. Cammiga wel
des jaars 1700, den 13den dito in Kerverzogt voor een spring-togt op te ko¬
ken-raad op Batavia ingelevert, de Pre-men; dog had, by gebrek van een vaar-

endikanten, D. D. Arnoldus Brands,tuig, zulx niet konnen doen; waar op
zyPetrus Noot, herwaards ; zoo datzyn Eerw. egter in’t jaar 1700. van hier

toen weër met hun drien waren; dogna Batavia vertrokken was, zoo dat nu
de Kerkelyke geschillen, tusschen deD. Feilingius maar alleen deze gansche
Heeren Brants, en Noot, in’t jaar 1702.Kerk waarnemen moest, dat hem vol-
voorgevallen , waren oorzaak , dat deslagen onmogelyk was.
laatste, volgens extract van den SstenMen zag ook, by schryven van dit
December in’t jaar 1702, den 18denjaar uit Indiën na het vaderland, dat het
der zelve maand na Banda geordonneertin Ternate zoo breedt met het Christen-
wierd, waar heen zyn Eerw. in ’t jaardom niet was, als men wel had opgege-
1703, in ’t begin, vertrok, zonder datven; ja de stand der zelven was beklage-
ik wetc, of zyn Eerw. voor zyn vertreklyk, en men vreesde nog grooter verval,
zich op de visite na de Noorder-eilan-by gebrek van Leeraaren, alzoo ’t on-
den, volgens de belofte in Novembermogelyk was, by zoo kleen getal der
in ’t jaar 1702. gedaan, begeven heeft;zelve, 't Christendom, op 7. eilanden
zoo dat nu de Heeren , Feilingius, enverspreidt, zoo dikwils, als ’t noodig
Brants, tot het jaar 1704. (in wells jaarwas, te bezoeken.
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de eerste op gedurige verzoeken na Ba-
tavia, met toestaan der Regeering in
Ternate, vertrokken was, alzoo mer

hem niet verloste) hier nu maar alleen
tot het waarnemen van zoo zwaren dienst

waren  welke laatste Heer, volgens
schryven van den 18den December 1704.
na Amboina, nu al Maleits (dat is, het
laage, en verstaanbare by den inlander
had beginnen te Prediken.

Men had op Batavia in’t jaar 1703,
volgens extract der Hooge Regeering
van den 14den December den 1yden ditc

ingelevert, goedgevonden, D. Gajus
Andre, Prcdikant van Onrust, na Ter-
nate te ordonneren; maar vermits die

dat jaar nog na ’t vaderland vertrok, zoc
wierd in ’t jaar 1704, by extract van
den 1oden Jannary, D. Wilhelmus van
Vely herwaards beroepen, die ook den
aesten afscheid nam, en vertrol-

Dus bevonden zich hier in’t jaar 1704.

geen andere Predikanten, als de Heeren,
Brands, en van Wely, van welke de
laatste noit Taalkundig geweest is.

In het jaar 1703. had men den Predi-
kant Brands (schoon toen nog geen
Maleits gepredikt hebbende) op de visite

na de Noorder-eilanden gezonden; gelyk
zyn Ecrw. in ’t jaar 1705. die zelve visite
weder maar waarschynclyk met veel

meer vrigr, dan wel de eerste reis, ge
aan heeft

Wanneer nu een Predikant deze lasti-
ge, gevaarlyke en langdurige visite der
Kerken en Schoolen ondernemen za

om hier van Makjan, en Batsjan, dat
cr mede toe behoort, niet te spreken

zoo gaat hy met een schip, of wel meest
met een Chaloep, of Coracora, eerst na
Manado, op de kust van Celcbes, ’t geen,
schoon ’t in de Kaarten maar 36. mylen

verre gestelt wordt, 4o. mylen ’er van
daan legt. Dewyl hier een Holland.

Opperhoofdt met verscheide posthouders
legt, brengt zyn dienst mede, hier niet
alleen voor de inlanders, maar ook in ’t

Nederduits, te Prediken; en, vermits

men in ’t jaar 1705. hier 9. Ledematen
3. mannen en 6. vrouwen had, het
Avondmaal daar ook uit te deelen; mits¬

gaders zoodanige Ledematen, die nieuw
aankomen, hunne belydenis af-, en hen
aan te nemen, en, kinderen, of bejaar-

den, die tot ons willen overkomen, te

doopen, en eindelyk, die genegen zyn
te trouwen , in den Egt te bevestigen.
Behalven dit werk is geenzins van het
minste, dat een Predikant de Schoole
zoo ’er in zulk een dorp een is, visitere,
en ordentelyk naspeure, of de kinderen
in’t lezen, schryven, en ’t opzeggen
der groote, of kleene Vragen, zoo uit
den Catechismus, als uit Aldegonde, en
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eenige andere Vraagboekjes, en in 't
zingen ook wat gevorderd, en of de
Schoolmeester zich, zoo daar in, als in
’t waarnemen van den Kerk-dienst des
Sondags, met het voorlezen van een
Predikatie in 't Maleitsch, ’t doen der
voor- en na-Gebeden, het zingen, &amp;c.
en in ’t waarnemen der avond-Catechiza¬
tién der gemeente, en ’t doen der Gebe-
den twee of driemaal ter weck, behoor-
lyk beyvert heeft, en of ook daar door
de gemeinte wat in kennis gevordert zy.
En dit is in de meeste dorpen, daar hy
komt, zyn dagelyks werk, Predikende
in yder dorp eens of tweemaal, na dat de

tyd zulks toelaat, en de staat dier Kerkc
vereischt. De Christenen in dit dorp
waren in dit jaar 499

Van Manado gaat een Predikant met
een Coracora, of cen ander minder vaar-
tuig, dat gemeenelyk vry slegt is, na
Boelan, een etmaal scheppens, of roejens
van daar, aan strand gelegen, scheppende
gestadig langs strand. Men had in dien
tyd hier 152 Christen, dog onder de
zelven nog geen een Lidmaat, behalven
dat het slegte Christenen in zich zelven
en zeer lompe menschen zyn. De Pre-
dikant Brands trouwde hier toen 2. paar
menschen; dog wat zyn Eerw. op dien
Koning verzogt, zoo kon hy hem niet
bewegen eenige meisjens te laten in de
School gaan. Hy doopte hier 15. onegte
kinderen, en vond het alles vry slegt
gestelt.

Van Boelan vertrok zyn Eerw. na
Boelan Itam , dat een etmaal scheppens
van daar langs strand legt, en vond daar
472. Christenen, dog al mede geen een
Lidmaat

Van Boelan Itam ging zyn Eerw. na

het dorp Dauw, behoorende onder den
Koning van Candipan,ie beide over
Boelan lram, en dit dorp, heerscht

Dit laatste dorp, Dauw, doet zich by-
zonder wel op, legt wel een uur gaans

langs strand van Boelan Itam af.

Hier Predikte zyn Eerw, in een fraai

Kerkje, met een Predik-stoel voorzien,
dat men overal zoo niet vind, en dit was
ook de eerstemaal, dat zyn Eerw. ,
zedert zyn vertrek van Manado Prc-
dikte ; vindende hier 486. Christenen,
dog geen een Lidmaat.

Van Caudipan, of Dauw, ging zyn
Eerw. na Bwool (’t geen zy gemeenelyk
Bool uitspreken) dat wel ruim 3. etmaal
scheppens, langs strand, al Oost op van
Dauw, en wel 70. mylen van Manado,
legt. Dit zyn Heidenen, Mooren, en
Christenen onder een; van welke de

Christenen alleen een getal van 1618.
zielen uitmaken, onder welke egter al
mede geen een Lidmaat is. Van Bool

gaatGgg 3
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gaat men wel dertig mylen weder te rug
West aan tusschen Dauw, en Bool, naar
een plaats, of inham, de Lewaas ge-
naamt , van waar men over land, en
over ’t gebergte, Suid Oost op, naar
het dorp Attingola (daar midden in 't

land gelegen) te voet gaat, dat daarom
voor een Predikant te moejelyker is, om

dat men van Bool tot Attingola toe wel
zes of vyf en een half etmaal onderweeg
is, en van de Lewaas tot Attingola wel
twee, drie, of vier dagen (na ’t zich
schikt) in 't bosch onder den blaauwen

hemel, zonder dorpen of menschen te
ontmoeten, huishouden, en zeer dik-
wils door rivieren, en moerassen, die al

vry diep zyn, trekken moet; behalven
dat men hier ook alles mede nemen, en

voor zyn eigen pot (buiten den last van
’t huishouden aan ’t Kasteel, zoo men

getrouwd is) zorgen moet, alzoo yders
beurs, en huisselyke zaaken, juist niet
gedoogen, voor zyn vrouw, en kinde-
ren, een kok t’huis te laten, en ’er

voor zich op de visite een mede te ne-

men. Dit, gelyk men denken kan,
maalet de visite verdrietig, en zwaar, en
zoo lang in zulk eene zware hitte, als
men daar byna onder de Linie heeft.
te blyven, vermoeit een Predikant, die
niet gewoon is zooverre te voet te gaan,

geweldig, behal-en dat zulke marschen
door die rivieren en moerasschen, die 'er

al vry veel zyn, en daar hy zomtyds tot
den buik toe door moet, hem geenzins
in de kleeren gaan zitten; een werk
(mynes bedunkens) dat men geen Predi-
kant behoorde te vergen.

Na dat zyn Eerw. dan van Bool ver-
trokken, en drie dagen (trekkende on-

derweeg door de groote Moorsche Ne-
grven, of dorpen, Gorontalo, en Lim-
botto: op de reize geweest was, en wel
dertig maal (’t geen men zomtyds we
vry meer maalen doen moet) door een

zware rivier getrokken was , ’t geen
hem, schoon een jong sterk man, zeer
afmatte, quam zyn Eerw. in Attingola
alwaar hy 300. zeer slegte Christenen,
die byna geen Maleits zelf verstonden,

en onder welke geen een Lidmaat was

in een zeer slegt dorp vond.
Zyn Eerw. ontmoette hier, pas over

een rivier, een ander Koninkje van Boe¬
lan, dat onder al zyn volk, Mohham-
medaansch zynde, alleen Christen was.

Hy vond hier ook geen Kerk; maar
men was bezig met 'er een te maken;
weshalven men ook hier met geen vrugt
voor een gemeente, die de Taal niet

verstond, Prediken kon; behalven dat

het ook niet waard was daarom een
Predikant zoo veel vergeefsche moeite te
laten doen.

UKS E

Hy vertrok dan, na ’t verdere, dat
zyn dienst hier vereischte, verrigt te
hebben, weër na de Lewaas, moetende

verklaren, dat al die naam-Christenen
zoo veel niet waardig waren, dat men
daar aan de gezondheit van een Taal-

kundig Predikant, en die op andere
plaatzen vry meer dienst doen kon, en
zelf zyn leven (waar van wy een voor-
beeld geven zullen) waagde, aungezien
men met zulk een visite, by zoo een
onervarene en zelf ontaall-undige ge-
meinte, alschoon men daar eens of twec-

maal in een geheel jaar al Predikte, en
Catechizeerde , immers niet de aller-
minste vrugt doen konde; en ’t veel
noodiger was, in dat dorp, of cen an-
der, daar omtrent, een vast Predikant te
leggen , dan wel in eenig dorp in ’t
vaderland (daar yder dorp immers zyn
Predikant heeft) om dat zulk een Predi-

kant hier nog vry meer , dan eenig
Predikant in ’t vaderland, te doen zou
hebben, aangezien hy maar naam-Chri-
stenen en Eieidenen vinden zou, die hy
nog eerst de Taal, en dan de gronden
van onzen Godsdienst, van voren af aan

zou dienen te leeren, daar een vaderlands

Predikant gewoon is te arbeiden onder
Christenen, die dat reeds zyn, en van
ouders tot ouders altyd geweest zyn,
dat een vry groot onderscheid is, en egter
niet eens opgemerkt word

Van de Lewaas dan trok zyn Eerw.
weder te rug na Candipan, van waar
men hem met een ander vaartuig ( want
yder dorp weet hoe ver het een Predi-

kant voeren moet) weër tot Manado

bragt alwaar hy weder voor de Neder-
duitsche, en ook voor de Maleitsche
gemeente Predikte, gelyk hy op deze
plaats alleen van gansch Celebes, 't

Avondmaal nitéeelde

Hier moest zyn Eerw. zich weèr van
nieuwen voorraad voorzien, om nu na

de Noorder-eilanden een nieuwen togt
doen.te

Van daar vertrok hy dan den 2den July
in ’t jaar 1705. ’s morgens met een
Coracora (een slegt vaartuig voor een
openbare zee, en dierhalven zeer gevaar-
lyk, om ’er zoo verren togt mede te
doen) na Tagulanda, daar hy den Aden
s avonds aanquam ; hoewel het maar

achtien of twintig mylen ver van Mana-

do gerekent word. Hy vond hier 1590.
Christenen, en onder de zelve 18. Ledc-

maten, weshalven zyn Eerw in ’t dorp
Tagulanda in 't Maleits, in een Schuur.
dewyl ’er geen Kerk is, predikte. 't

Avondmaal aan 7. mannen, en 16. vrou-

wen, en nog aan 7. Ledematen van ’t
dorp Minanga, daar 320. Christenen

zynwaren, uitdeelde, vindende verder
werk
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1705. werk met het Catechizeeren der ouden,
en ’t onderzoeken van de bequaamheit
der jongen, die in beide deze dorper
2. Schoolen van over de 150. kinderen

uitmaken; waar af die van Tagulanda 'er
wel 130. heeft.

In dit dorp, en op dit eiland, vond

hy den staat der Kerke,en der Schoolen,
by den andere te vergelyken, vry wel.

Van Tagulanda, of ’t eiland Pangasa
re, ging zyn Eerw. na ’t eiland Sjauw

welketien mylen verder, en op ’t
4. Christen-dorpen alle aan strand leg-

gen, en Oeloe, Oendong, Pehe, en Lehi
genaamt zyn.

In Oeloe, de hoofd-Negry, vond hy.
volgens de rol, wel 150. kinderen ; dog
daar quamen 'er zeer weinig in de School.
Onder 1450. Christenen vond by geen
een Lidmaat, ’t geen daar van daan komt
dat hier dikwils om de twee of drit

jaren maar eens een Predikant verschynt.
en, door ’t kleen getal der Predikanten
die ook altyd niet in staat, of sterk ge-

noeg zyn om zulke visite te doen) ’er
ool niet meer konnen komen: want als

deze Christenen hier wel zouden waar-

genomen, en onderrecht worden, zoo
moesten hier veel meer Predikanten, en

gelyk ik bevorens gezegt heb) daar zy
noodig geoordeeld wierden, op de eilan
den verdeeld en vast geplaatst worden,
daar men nu al deze Kerken maar op een
Predikant ’s zorg, en dienst, rusten laat,
en nog wel hartclyk, als warc hy een
luiaart, klaagt, als hy, na waarheit

sprekende, zegt, dat de staat der Kerke.
en de kennis van den inlander, slegt is,
dat immers onmogelyk niet anders kan
zyn, en van maar eenen Predikant ook
niet anders te wagten is.

Hier op dit eiland predikte hy niet.
om dat hy daar mede geen voordeel ter
wereld onder zulke onkundigen, als hy

't’er vond, zag te doen, en kon ’er
Avondmaal niet uitdeelen, alzoo 'er geen
een Lidmaat gevonden wierd.

Op Pehe, drie ofvier uuren van Oelot
gelegen, vond hy een School van 44
Jongens, dog zy waren zeer slegt geoef-
fent; en de Meiskens wilden zy in de
Schoole niet zenden, om dat 'er voor-
beelden van gepleegde onordentelykhe-
den met de zelve waren. Hier waren

1000. Christenen; maar al mede geer
een Lidmaat.

Op Ondong, of Oendong, een uur
scheppens langs strand van Pehe gelegen
(hoewel men het ook te voet gaan kan
waren 492. Christenen, dog geen Lede.
maten; alwaar hy ook 40. kinderen, en
25. Jongens in de School vond.

Op Lchi, of Lehe, een kleen uurtje

verder gelegen, waren 356. Christenen.
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doch geen Ledematen; en een School
van 25. Jongens. Zyn Eerw. doopte
hier 25. kinderen.

Deze leeden van Sjauw konnen tot
nog toe naauwlyks Maleits, en zyn nog
als regte Bosch-menschen, die, als men
hen over zaaken van Godsdienst aan-

spreckt, als Aapen den Predikant eens
toelagchen, en niets weten te antwoor-

den; zoo dat ik my zeer verwonder
hoe die menschen (niet onder de Span-
aarden: want dat heeft niet veel moeite

van nooden) maar onder ons Christenen
geworden, of waar op zy daar voor
erkend zyn, en nog erkend worden, al-
zoo men by hen niet de minste blyken
van kennis bespeurt.

Van Sjauw vertrok zyn Eerw. den
15den July na ’t eiland Sangir, daar hy
den 1yden aanquam, en alwaar hy niet
dan Christenen vond, uitgenomen in een
Negry, die half Moors, en half Christen
was.

Op ’t dorp Tamacko, aan strand ge-
legen, vond hy 588. Christenen, geen
Ledematen, en 55. Jongens in de School,
doopte 40. kinderen, en trouwde 4. paar
lieden.

Op Mangenitoe, een braaf groot dorp,
omtrent drie uuren van Tamacko, vond

zyn Eerw. 1400. Christenen, en 12. Le-
dematen, voor welke hy Predikte, en

’t Avondmaal bediende, or. kinderen
doopte, 40. paar trouwde, en daar voor
dezen 150. kinderen, dog nu vry min-
der, en niet boven de 3o, in de School

quamen.
Taroena, twee uuren van daar,Op

vond zyn Eerw. 2386. Christenen, en

28. Ledematen, voor welke hy Predikte,
gelyk hy hier ook het Avondmaal aan de

Leden bediende, doopende te gelyk 145.
kinderen, en trouwende 20. paar lieden.
In de School vond hy 12. Meisjens
50. Jongens, en dus te zamen 62.
Scholieren.

Tot Calongan, mede onder dezen
Koning van Taroena staande, en ander-
half uur gaans van daar gelegen, waren
376. Christenen geen Ledematen, en
31. Jongens in de School¬

Tot Candahar, twee of drie uuren
scheppens van daar, vond zyn Eerw.
403. Christenen, geen Ledematen, 39.
Jongens, en 4. Meiskens in de Schoole,
en dit alles onder een Moorsch Koning,
die egter den Schoolmeester al vry be¬
hulpzaam was; een dorp, van 't welke
de Mooren, volgens voorgaande Ac-
coorden, al lang behoorden verhuist te
hebben; ’t geen zekerlyk het Christen-
dom daar veel meer zou hebben doen
aangroejen; maar dat wierd van de Re¬

geering alhier versloft.
Tot
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Tot Mattane, een of twee uurer

scheppens van Candahar, een dorp, on-
der den Koning van Taboecan staande,
vond zyn Eerw. 550, en daar onder
6. zeer slegte Christenen , door D. de
Leeuw, en D. van Aken aangenomen.
maar zedert zeer vervallen, alzoo zy de

twaalf Artykelen des Geloofs niet eens
kenden; welke zyn Eerw. egter, om op
Taboecan te komen, ten Avondmaa
noodigde. In de School vond hy 50
Scholieren.

In Taboecan , vyf uuren scheppens
van daar gelegen, vond zyn Eerw. 1900.
Christenen, 12. Ledematen, en een School

van 41. Jongens en 2. Meiskens. Hier

Predikte, en bediende hy het H. Avond-
maal.

Op Coema, twee uuren scheppens
verder, vond hy 350. Christenen, geen
Ledematen, nog hier, nog in de drie
volgende dorpen, en een School van 40
kinderen, die uit 28. Jongens, en 12.
Meiskens, bestond.

Op Coelor, een of twee uuren van
daar, waren 340. Christenen, en 25
Scholieren, bestaande uit 21 Jongens, en
4. Meiskens.

In ’t dorp Menala, een uur verder,
vond zyn Eerw. 350. Christenen, 25. Jon-
gens en 3. Meiskens in de School.

Tot Saloerang, zynde het elfde Chri-

sten-dorp op Sangir, en vier uuren van
Menala gelegen, waren 1500. Christe-
nen, benevens een Schoole van 40. kin
deren, waar van ’er maar 20. verschenen
Waar uit dan blykt, dat hier 3. Hoofd-

kerken zyn, te weten, die van Mange
nitoe, Taroena, en Taboecan, daar ge-
meenelyk gepredikt, en 't Avondmaal
uitgedeeld werd.

Van daar vertrok zyn Eerw. na de

Talautse eilanden, ongevaar twintig my
len van Sangir, en wel zeventig van
Manado. Hy vond op ’t eiland Cabroe
wang twee dorpen, Manare, en Towa
Debale.

In’t eerste, aan strand gelegen, vond
hy 1000. zeer woeste Christenen; dog
geen Ledematen, en een School van 82
Schoolieren, waar onder 2. Meisjens.

In Towa Debale, vier mylen van

Manare, vond hy 1020. diergelyke Chri-

SEKU

stenen, even, als de vorige, geen Ma-
leits verstaande, en dierhalven al zynen

arbeid daar zoo goed als vrugteloos.
Daar was een School van 90. kinderen,
waar onder 20. Meiskens, en op geen
van beiden deze dorpen cenige Lede-
maten.

Op Lirong, een eiland, naast daar
aan gelegen , verzogt de Goegoegoe,
Rion, met zyn Familie, en onderdaanen
vel Christen te werden, en zich dus met

alle de zynen (alzoo hy onder Taboecan
staat) onder de Compagnie te stellen;
dog de Heer Brands, die maar alleen
commissie had, om na de redenen van

dit zyn verzoek te vernemen, kon daar
toe niet treden.

Hy zeide tegen zyn Eerw. , dat de
Koning van Taboecan hem, en de zy-
nen , als Slaven handelde, en dat hy
daarom wenschte onder een beter Heer

te weten, de E. Maatschappy, te staan,
en om door toedoen der zelve ook in de

Christen-Godsdienst onderwezen te wer-

den, om meer kennis, dan hy nu had,
met de zynen te krygen, en om den

Duivel , dien zy tot nog toe gedient
hadden , om dat zy niet beter wisten, of
die Godsdienst was wel, te verlaten;

maar egter nam zyn Eerw. aan, by den
Heer Landvoogd alles, wat in zyn ver-
mogen was, tot het bereiken van dit
zyn oogwit te bewerken. Dit is wel

geschied, en de Landvoogd heeft ’er na
Batavia oyci geschreven; maar de Koning
van Taboecan ( die Godlooze overspeler,
te voren van ons beschreven) heeft zoo
veel by haar Edelheden weten uit te
werken , dat dit verzoek van dezen
Goegoegoe afgeslagen, en dit volk dus
tot nog toe (zeer weinige, die de naam
van Christenen, maar geen kennis ter
wereld, hebben, uitgezonderd) Heidens
gebleven is, hoedanig het ook met de
andere Talautse eilanden staat.

Na dat zyn Eerw. hier al het noo-
dige verrigt had, is hy weer, na een

reize van vyf maanden, in Ternate ge-
komen.

Wy zullen hier een korte Schets van
dezen togt, om ’er met een oog een net
gezigt af te hebben, byvoegen.

De
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Schoolen. School-kind. Doop-kind. Ledematen. Christenen.Kerken.Dorpen.De Eilanden.

Manado I 4999
1Boelan 15315

Boelam Itam ay

beide onderCelebes
Caudipan.

486Dauw I
1618Bwool

300Attingola
6

15901 23Tagulanda
Pangesare ,

3207Minanga
2

150 1450Oeloe5
10001Pehe 44

Sjauw
25I 40 492Ondong
25Lehe 25 3561

58840If Tamacko -55
140030 95IMangenitoe

62 2386145 28Taroena

31I 376-rCalongan
43I 403Candahar

6 550IMattaneSangir 5
19001 1243Taboecan I

I 40 350Coema

I e25Coelor 343-
28 320Menala
20I 1500Saloerang

82De Eilanden Manare
1000

Towa De¬van Talaut
90baleCabroewang 1 1020

2

Heidensch.Lirong

20 80325 26075 2078985

In’t jaar 1707. waren in de Moluccos niet Taalkundig, in’t jaar 1710. egter
21907 Christenen in ’t geheel bevonden. de visite gedaan heeft. De staat der

In ’t jaar 1709. vertrok de Heer Kerke door zyn Eerw. in’t jaar 1710
Brands in Juny van hier na Amboina, en den 1oden Juny, by Schets, opgegeven,
quam aldaar den Aden July, latende D. was aldus :
van Wely alleen in Ternate, die, schoon

Eilanden. Ledematen. School-kinderen. Christenen.

Ternate 6685 1300
Makjan;

160177
Batsjan (

Celebes
118 1239 18430De Noorder-Eilanden !

210 1322 19890

Het gene te zamen eenentwintig duizend vier honderd tweeent wintig Christenen
uitmaakt.

En was deze Schets door D. van Wely, en J. v. Alfen, geteekend.
I. DEEL. H h I In

Schets
der Ker-
ken en

Schoolen

in ’t jaar
1710.
door D.
van

Wely
bezogt.
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In’t jaar 1711, in 't begin, quam

hier D. Gosuinus Hupperts; maar in dit

zelve jaar, den 6den July, stierf D. van
Wely, aan welken deze Kerk ook niet
veel gehad heeft, en quam D. Hupperts

alin ’t jaar 1712, den 22sten Augustus,
enmede na dat hy lang ziek gelegen,

al verlof, om op te komen verkregen
had, te sterven.

Nu stond deze by zich zelve zeer
slegte en bedroefde Kerk in een nog
elendiger staat; om welke ramp te heelen,
haar Edelheden op Batavia goed vonden
een klaar bewys, hoe weinig berigt van
de bequaamheit en Taalkunde der Predi-
kanten men daar heeft, of hoe weinig
men daar op let) den Bandaschen Predi-

kant, D. Petrus Boterkooper, NB. om
zyn Taalkunde (daar die man geen Ma-
lcits kon, noit in die Tale gepredikt,
ja niet de allerminste preuven ’er af ge-
reven had, nog in Banda 'cr voor bekend

stond ) na Ternate voor een of twee jaren
te ordonneren.

Of deze Heer tegen zynen Landvoogd
zeide, dat haar Edelheden hier in misleid
waren, dat hy geen Maleits verstond,
en schoon de gansche Kerken-raad, en zyn
gemeinte, dit mede zeiden; ’t mogt alles
niet helpen, hy moest na Ternate, en aan
zulk cen man ging men, tegen zyn op-
regte betuiging aan, egter zulk eene zware
en elendig gestelde Kerk vertrouwen

Zyn Eerw quam in Ternate den 2ysten
Mai in’t jaar 1712, en ging, kort na
zyn komst, op de visite na Celebes en
de Noorder-eisanden. Hy vertrok met

de Chaloep Larieke na Manado , van
daar met de zelve tot Caudipan, en van

daar met een Coracora na Bwool, bly-
vende de Stierman der Chaloep, Pieter

Visser, by zyn Eerw
Van daar weder te rug na de Lewaas,

of Liewaarts, getrokken zynde, moest
hy den togt over land na Attingola doen.
daar men ettelyke dagen onder den
blaauwen hemel huishouden , en geheel
dezen weg te voet gaan, moest. Ik heb
dien Stierman hooren verhalen, dat zy
tweeenzeventig maal door rivieren en
door moerassen (daar zy niet weinig van
bloedzuigers geplaagd wierden) moester
trekken , en zomtyds tot aan de midde-
len ’er doorgaan, tot dat zy in 't Moorsch

dorp Limbotto quamen; van waar die
van Bwool (die niet als de by zich heb-
bende goederen van den Predikant, &amp;c.
dragen) zyn Eerw. weer een stuk weegs
te water tot voorby 't Moorsch dorp
Gorontalo, en zoo al vorder weër over
land , door verscheide moerassen, tot
Attingola bragten, een Christen dorp.

diedog daar meest Mooren woonen,
maar door een kleen riviertje van een

UKS E
gescheiden zyn. Zoo verre was zyn
Eerw. nog eenigzins wel te pas ; maar
toen hy de te rugreize door alle dic
rivieren en moerassen, in die zwarc hitte
en dat alles te voet, dede, wierd hy
zick, en overleed, in 't by zyn van dezen
Stierman, den 19den September

Zoo ras men de tyding hier vanOp
Batavia, den 12den November in 't221

1712. kreeg , vonden haar Edelheden
goed (en vooral de opper-Landvoogd
de Heer Abraham van Riebeck, uiteer

verkcerde drift tegen my wegenshet

inwerk van myne overzetting des Bybels
't Maleits, waar door die van zyn Swa-
ger, D. Leidckker zalr. in ’t hoog Ma-

ge-leits vervaardigd, tot nog toe niet
drukt was) my, als voor Taalkundig
bekend zynde, en ook D. Dominicus Sel,
na Ternate te ordonneren.

D. Sel, die eerst op Batavia gekomen
was, nam dit aan; maar ik verzogt van
dien togt verschoond te zyn, zoo,Om

dat ik ziek, en gansch niet in staat was,
om zulk een vifite waar te gaan nemen;
maar voornamelyk, om dat ik door de

Heeren Seventhienen, volgens expres
aanschryvens van haar Ed. Ed. aan den

opper-Landvoogd, en de Heeren Raden
van Indien (waar van my de Heer Ad-
vocaat Schott ook een extract op myin
erzock gegeven had, en ’t geen ik aan
den Heer van Fiebeck getoond heb) zoo-
danig aangenomen was, dat ils van alle
andere buiten-verzendine vryblyven, en
myn dienst alleen maar in Amboina, en
ook daar alleenlyk aan '’t Hoofd-kasteel
zonder my ook vandaar zelf ergens na bui-

ten te mogen verzenden, zou moeten waar-
nemen; en dat dierhalven behoudens de

achting, die ik voor haar Edellieden had,

tot deze, nog geene buitentogt, oor-

deelde verpligt te zyn.
Aangezien ik dan niet genegen, en

teook niet in staat was om na Ternate

gaan, zoo vertrok D. Sel in ’t begin van
’t jaar 1713. derwaards, die, voor20

verre ik wete, aldaar tot nog toe is.
In ’t jaar 1714. quam hier ook D

Godesridus 't Hoen Hoogendorp; dogdie

vertrok in ’t jaar 1715. weër na Batavia
maar in ’t jaar 1716. zyn ’er by D. Sel
nog twee, te weten, D. D. Johan Coen-

raad Albertsz., en Joachim Jodocus Klui-
senaar gekomen, die er ook tot nog
toe zyn.

Dit is het, ’t geen ik van de Land
voogdy van Ternate, zoo in opzigt van
het Polytycque, als in opzigt van het
Kerkelyke te zeggen had; waar by ik dit
Hoofdstuk dan ook besluite; alleen eene

lyst van de Predikanten van Ternate hier
byvoegende.
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LY ST

DER

TERNATAANSCHE PREDIKANTEN.

van’t jaar 1626 tot ’t jaar1626Georgius Candidius
1627 1633Petrus Scotus

16381633Jonas Aariszoon
1640 1642Jan Claasz. Bakus

komt 'er weër 1643 1644
1633 1643Daniel Sonneveld, Visitator.
1646 1656Joannes  Warmeloo

Taalkundig.
1656 1657 of 1658Fredericus Abbema

obiit.
1659 1659VisitatorJosias Spiljardus,
1669 1661IdemTaalkundig.

16621661Joanuès Burum
1665 obiit.1664Godesridus ab Akendam

16661666Simon de Buck, Visitator.

1667 1669 dito.Joannes van den Sweerden

Taalkundig.
16711669Albertus Struis

1670 1671 dito.Visitator.Jacobus Montanus,

Taalkundig.
1672 obiit.1672Daniel Brouwertus

Taalkundig.
1674. 1674 obijt.Franciscus Dionysius
1675 1675 obijt.Visitator.Taacus Huisman,
1675 1676 obiit.Jacobus Montanus

Taalkundig.
16771676Gualterus Dayogrnut, Visitator.

Taalkkundig.
dito.Petrus Durant 1676 1676 obiit.

omtrent Boero.1677Jacobus Burenus 1677

1677.Zacharias Caheing 1680
Taalkundig.

Cornelius van der Sluis 1678 1684
Taalleundig. 29. Maart in Amboina.

Cornelius de Leeuw 1680 1689

Taalkundig.
1684Mattheus Hek 1688
1688Gellius Cammiga 1700

1690Joannes van den Andel 1690 obiit.

2. September.
Nicolaus Hodenpyl 1691 1693

Taalkundig in ’t hoog Maleits.
Petrus Johannes Costerus 1692 1693
Gerard van Aken 1693 1695 obiit.

Taalkundig in ’t hoog-Maleits.
Joannes Stampioen 1693 1699
Abrohamus Feilingius 1699 1704
Arnoldus Brants 1701 1709

Taalkundig.
Petrus Noot 1701 1703
Guilhelmus van Wely 1704 1711 obiit.

6. July.
Gosuinus Hupperts 1711 1712 obiit.
Petrus Boterkooper 1712 1712 obiit.

den 19. September.
Hhh2 Domi¬

1716.
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Dominicus Sel van’t jaar 1713 tot ’t jaar
Godesridus 't Hoen Hogendorp 17151714
Joban Coenraad Albertsz. 1716

Joachim Jodocus Cluisenaar 1716

Het inkomen van een Predikant om de Oost, of in een der drie Oostersche
Landvoogdyen, bestaat in het navolgende :

’s Maands 100 Gl soldye, en by zyn tweede verband 110, en by
zyn laatste verband 120, zonder meer; dus in twaalf maanden

f144O- O0120.

1c; Ryksdrs. kost-geld ’s maands, dus jaarlyks 1243 f258120

Huishuur-geld (of een huis) S Ryksdrs, ’s maands, dus 96. f2308
Brandhoud-geld 2 Ryksdrs, ’s maands, dus 24. 5710

7 Kannen Wyn axR. de kan komt maandelyks op d; Ryksdrs3
en in’t jaar 52; Ryksdrs. f I26-Oo

7 Pond Wasch-kaarssen a 14 St. ’t pond, komt op Gl. 4-18 0

ter maand, of z Ryksdrs 2 St., in’t jaar 58160

3 Kannen Lamp-olie a R. yder, komt 3 Ryksdrs 4o

2 Kannen Lisbonsche dito a ; de kan, komt 13. 4o
Ryksdrs,3 Kannen Azyn a 3, komt4. 10-16o

Indien Hy Maleits predikt, 2 Lasten Ryst jaarlyks, waardig 60
Ryksdrs. F1440

f2376-10
OHier uit nu meenen wy, dat de Lezer Indien gezegt of ontdelt hebben, in 't

kennis van een groot gedeelte der Indi- minste by ’t gene wy tot dus verre van
vorosche eilanden zal hebben bekomen, waar
lyken is, buiten dat wy hier ook eenvan geene der ouden iets geweten, en
levendig gezigt van de Mogenheit vanwaar van ook noit door de hedensdaagsche
Nederland in deze gewesten, boven alleReisigers eenig berigt, in naauwkeurig-
andere Europeers, bekomen ; waar me-heit hier by haalende, is gegeven, be¬
de wy dit ons Eerste Deel besluiten.halven dat wy hier by ook getoond heb-

ben, dat alles , ’t geen ons de ouden van
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